
งบประมาณน าเขา้ พ.ร.บ. โอน

กระทรวงมหาดไทย

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ ิน่ 2,901,916,200.00                                   

52 แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 1,882,300.00                                           

รายจา่ยประจ า 1,882,300.00                                          

56 แผนงานพืน้ฐานดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 3,712,300.00                                           

รายจา่ยประจ า 2,534,000.00                                          

รายจา่ยลงทนุ 1,178,300.00                                          

38 แผนงานยทุธศาสตรส์ง่เสรมิการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ 2,866,321,600.00                                   

รายจา่ยลงทนุ 2,866,321,600.00                                    

31 แผนงานบรูณาการพฒันาคณุภาพการศกึษาและการเรยีนรู ้ 30,000,000.00                                         

รายจา่ยประจ า 30,000,000.00                                        

รายงานสรปุ พจิารณา พ.ร.บ โอน 2563

กระทรวง - หนว่ยงาน - แผนงาน - รายจา่ยประจ า/ลงทุน



จ านวนเขา้ พ.ร.บ. โอน

กระทรวงมหาดไทย 2,871,916,200                 

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ ิน่ 2,871,916,200                 

แผนงานยทุธศาสตรส์ง่เสรมิการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ 2,866,321,600                 

2,202,589,900                 

งบอดุหนนุ 2,202,589,900                 

1) 1500838702600087 กอ่สรา้งอาคารศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเ่กนิ 50 คน 

(ตอกเสาเข็ม) ส าหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลคบูวัสงักัดองคก์ารบรหิารสว่นต าบลคบูวั อ าเภอ

เมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุี

2,063,400                          

2) 1500838702600144 กอ่สรา้งอาคารศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน 

(ตอกเสาเข็ม) ส าหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

ก าแพง สงักัดเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละง ูจังหวดัสตลู

3,032,300                          

3) 1500838702600216 กอ่สรา้งอาคารศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเ่กนิ 50 คน 

(ฐานแผ)่ ส าหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กหนองมะเขอื สงักัด

เทศบาลต าบลชอ่งแมว อ าเภอล าทะเมนชยั จังหวดั

นครราชสมีา

1,837,300                          

4) 1500838702600249 กอ่สรา้งอาคารศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐาน

แผ)่พรอ้มอาคารหอ้งครัวและหอ้งน ้าส าหรับศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นสีเ่หลีย่ม สงักัดเทศบาลต าบลชอ่งแมว อ าเภอล าทะ

เมนชยัจังหวดันครราชสมีา

2,324,900                          

5) 1500838702600264 กอ่สรา้งอาคารศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน 

(ฐานแผ)่ ส าหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กภทูอง สงักัดองคก์าร

บรหิารสว่นต าบลวงัน ้าขาว อ าเภอบา้นดา่นลานหอย จังหวดั

สโุขทัย

2,793,200                          

6) 1500838702600313 กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงคข์นาดเล็ก มชีัน้ลอย (ตอก

เสาเข็ม) ส าหรับโรงเรยีนตอืลอืราษฎรพั์ฒนา สงักัดองคก์าร

บรหิารสว่นต าบลขะเนจือ้ อ าเภอแมร่ะมาด จังหวดัตาก

7,909,500                          

7) 1500838702600317 กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงคข์นาดเล็ก มชีัน้ลอย (ตอก

เสาเข็ม) ส าหรับโรงเรยีนเทศบาลเทพราชบรุรีมย ์สงักัด

เทศบาลต าบลเทพราช อ าเภอบา้นโพธิ ์จังหวดัฉะเชงิเทรา

7,909,500                          

8) 1500838702600320 กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงคข์นาดเล็ก มชีัน้ลอย (ตอก

เสาเข็ม) ส าหรับโรงเรยีนหว้ยปลากองวทิยาการ สงักัด

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขะเนจือ้ อ าเภอแมร่ะมาด จังหวดั

ตาก

7,909,500                          

9) 1500838702600438 เครือ่งวดัความดนัตาแบบไมส่มัผัสกระจกตา สถานอีนามัย

บา้นสนันาเม็ง เทศบาลต าบลสนันาเม็ง อ าเภอสนัทราย 

จังหวดัเชยีงใหม่

50,000                              

10) 1500838702600448 เครือ่งส าหรับซลีลเ์ครือ่งมอืแพทยเ์พือ่นึง่ฆา่เชือ้

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลบา้นค าหวนั องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลแมต่ืน่ อ าเภอแมร่ะมาดจังหวดัตาก

16,500                              

11) 1500838702600456 periodontal probe (เครือ่งมอืปลายแหลมส าหรับตรวจ

สภาวะปรทัินต)์ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลฝายแกว้ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลฝายแกว้ อ าเภอภเูพยีง จังหวดัน่าน

20,000                              

12) 1500838702600575 รถยนตพ์ยาบาลกระบะขบัเคลือ่น 4 ลอ้ยกสงู ขนาด3000 ซี

ซ ีส าหรับพืน้ทีธ่รุกันดารโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล

บา้นค าหวนั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมต่ืน่ อ าเภอแม่

ระมาดจังหวดัตาก

1,500,000                          

13) 1500838702600608 ปรับปรงุซอ่มแซมสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นประดาทอง 

หมูท่ี6่ ต าบลบางลาย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางลาย 

อ าเภอบงึนาราง จังหวดัพจิติร

1,897,000                          

14) 1500838702600666 ปรับปรงุซอ่มแซมสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นโตน้ หมูท่ี ่3

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเหลือ่ม ต าบลบา้นเหลือ่ม

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเหลือ่ม อ าเภอบา้นเหลือ่ม

จังหวดันครราชสมีา

437,000                             

15) 1500838702600673 ปรับปรงุซอ่มแซมสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นบางลายเหนอื 

หมูท่ี ่3 ต าบลบางลาย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางลาย 

อ าเภอบงึนาราง จังหวดัพจิติร

2,088,000                          

16) 1500838702600676 ปรับปรงุซอ่มแซมสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้า วงัพกิลุ 1 หมูท่ี ่2

ต าบลวงัพกิลุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงั

ทองจังหวดัพษิณุโลก

2,181,000                          

รายงานรายการน าเขา้ พ.ร.บ.โอน 63
รายการไมร่วมแผนงานบรูณาการ

หนว่ยงาน - แผนงาน - ผลผลติ/โครงการ - งบรายจา่ย - รายการ

ผลผลติ : จดัสรรเงนิอดุหนนุใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่



17) 1500838702600703 ปรับปรงุซอ่มแซมสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นใหมค่ลอง

เมอืงหมูท่ี ่4 ต าบลโกสมัพ ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโกสมัพี

 อ าเภอโกสมัพนีคร จังหวดัก าแพงเพชร

4,384,000                          

18) 1500838702600709 ปรับปรงุซอ่มแซมคลองสง่น ้าดาดคอนกรตี สถานสีบูน ้าดว้ย

ไฟฟ้าบา้นแหลมยางใต ้(บา้นหาดเสลา) หมูท่ี ่8 ต าบลเขา

ดนิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาดนิอ าเภอเกา้เลีย้ว จังหวดั

นครสวรรค์

2,810,000                          

19) 1500838702600721 ปรับปรงุซอ่มแซมสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นหนองตอ หมูท่ี่

13 ต าบลโดด เทศบาลต าบลโดดอ าเภอโพธิศ์รสีวุรรณ 

จังหวดัศรสีะเกษ

5,400,000                          

20) 1500838702600726 ปรับปรงุซอ่มแซมสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นใหมส่นัทราย 

หมูท่ี ่7 ต าบลสนัทราย เทศบาลต าบลสนัทรายงาม 

อ าเภอเทงิจังหวดัเชยีงราย

3,716,000                          

21) 1500838702600733 ปรับปรงุซอ่มแซมสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นบางลายใต ้

หมูท่ี7่ ต าบลบางลาย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางลาย 

อ าเภอบงึนาราง จังหวดัพจิติร

1,600,000                          

22) 1500838702600758 ปรับปรงุซอ่มแซมสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นโคกป่าฝาง 

หมูท่ี3่ ต าบลปะโค เทศบาลต าบลปะโค อ าเภอเมอืง

หนองคาย จังหวดัหนองคาย

635,000                             

23) 1500838702600814 ปรับปรงุซอ่มแซมสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นหนองอบีตุร 

หมูท่ี1่ ต าบลหนองอบีตุร เทศบาลต าบลหนองอบีตุร อ าเภอ

หว้ยผึง้จังหวดักาฬสนิธุ์

1,627,000                          

24) 1500838702600815 ปรับปรงุซอ่มแซมสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นโนนวเิศษ หมูท่ี่

 9ต าบลโนนบรุ ีเทศบาลต าบลโนนบรุ ีอ าเภอสหัสขนัธ ์

จังหวดักาฬสนิธุ์

9,615,000                          

25) 1500838702600816 ปรับปรงุซอ่มแซมสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นผึง้ หมูท่ี ่4 

ต าบลไคนุ่้น องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึง้ 

จังหวดักาฬสนิธุ์

825,000                             

26) 1500838702600846 ขยายเขตทอ่สง่น ้าสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้า หมูท่ี ่3 บา้นศรเีตีย้

เทศบาลต าบลศรเีตีย้ อ าเภอบา้นโฮง่ จังหวดัล าพนู

1,013,000                          

27) 1500838702600859 ปรับปรงุซอ่มแซมสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นหนองเตาอฐิ 

หมูท่ี ่11 ต าบลโกสมัพ ีต าบลโกสมัพ ีองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จังหวดัก าแพงเพชร

5,977,000                          

28) 1500838702600864 ปรับปรงุซอ่มแซมสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้าต าบลล ามลู หมูท่ี ่3

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลล ามลูต าบลล ามลู องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลล ามลู อ าเภอโนนสงูจังหวดันครราชสมีา

1,800,000                          

29) 1500838702600866 ปรับปรงุซอ่มแซมคลองสง่น ้าสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นเขา

ดนิใต ้(บา้นเขาดนิ) หมูท่ี ่4 ต าบลเขาดนิ องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลเขาดนิ อ าเภอเกา้เลีย้ว จังหวดันครสวรรค์

3,000,000                          

30) 1500838702600876 ปรับปรงุซอ่มแซมสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นบางลายเหนอื 

2หมูท่ี ่2 ต าบลบางลาย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางลาย 

อ าเภอบงึนาราง จังหวดัพจิติร

968,000                             

31) 1500838702600877 ปรับปรงุซอ่มแซมสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นหาดสงู หมูท่ี ่

5ต าบลบางลาย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางลาย อ าเภอ

บงึนาราง จังหวดัพจิติร

2,795,000                          

32) 1500838702600907 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ขก.ถ. 96-007 บา้นหนองหญา้ปลอ้ง -หนิตัง้ ต าบลซมั

สมบรูณ์ กวา้ง 6เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.15เมตร ไหล่

ทางลงลกูรังขา้งละ0.50 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลซบั

สมบรูณ์ อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวดัขอนแกน่

2,000,000                          

33) 1500838702600921 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กทางเชือ่มระหวา่งบา้นโปง 

หมูท่ี4่ - บา้นนางเตีย้ หมูท่ี ่3 ต าบลค าไฮ กวา้ง 4.50 เมตร 

ยาว 250เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.20เมตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร จังหวดัรอ้ยเอ็ด

734,000                             

34) 1500838702600961 กอ่สรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟัลตค์อนกรตี สายวงัน ้าเย็น-

หนองศรพีธุ หมูท่ี ่9 ต าบลพรเุตยีว กวา้ง 7 เมตร ยาว 1,700

เมตร รวมไหลท่างขา้งละ 0.50เมตร หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

11,900 ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพรเุตยีว 

อ าเภอเขาพนม จังหวดักระบี่

9,614,000                          

35) 1500838702600969 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

กจ.ถ.102- 009 สายบา้นชฏัน ้าเงนิ - บา้นหนองกรา่ง หมูท่ี ่

8 ต าบลหนองกรา่ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 925เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองกรา่งอ าเภอบอ่พลอย 

จังหวดักาญจนบรุี

2,669,000                          



36) 1500838702600970 กอ่สรา้งถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

กจ.ถ.84-006 สายหนองปรอื หมูท่ี ่7ต าบลพังตร ุเชือ่มบา้น

หนองอเีห็น หมูท่ี ่3 ต าบลหนองตากยากวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,300 เมตรหนา 0.05 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 7,800 

ตารางเมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพังตรอุ าเภอทา่มว่ง 

จังหวดักาญจนบรุี

4,921,000                          

37) 1500838702600989 เสรมิผวิถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่กส.ถ.41-074 ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้นหนองบวั 

กวา้ง 5 เมตรยาว 720 เมตร หนา 0.05 เมตรเทศบาลต าบล

โพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวดักาฬสนิธุ์

1,236,000                          

38) 1500838702600990 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง กส.

0166สายทางบา้นสวา่ง หมูท่ี ่1 -บา้นพักสขุใจ หมูท่ี ่7 

(ชว่งบา้นเหลา่หลวงกลาง หมูท่ี ่12) กวา้ง6 เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.05เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.50เมตร 

พรอ้มทอ่ลอดเหลีย่มเทศบาลต าบลภดูนิ อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จังหวดักาฬสนิธุ์

7,302,000                          

39) 1500838702600991 เสรมิผวิถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่กส.ถ.41-044 ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่10 บา้นโคกน ้า

เกลีย้ง กวา้ง 5เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.05เมตร 

เทศบาลต าบลโพนทองอ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวดักาฬสนิธุ์

1,975,000                          

40) 1500838702600A34 ซอ่มสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่สฎ.ถ.73-031 สายรอบหมูบ่า้นหมูท่ี ่3 (ใน) ต าบล

ทา่ช ีกวา้ง 5เมตร ยาว 832 เมตร หนา 0.15เมตร หรอืมี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่4,160 ตารางเมตร เทศบาลต าบลทา่ช ี

อ าเภอบา้นนาสารจังหวดัสรุาษฎรธ์านี

3,587,000                          

41) 1500838702600A47 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนลาดยางสายบา้นนา - บา้นหนา้เขา 

หมูท่ี5่ หมูท่ี ่1 ต าบลหนา้เขา ดว้ยผวิจราจรแอสฟัลตต์กิคอ

นกรตี กวา้ง6 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา0.05 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 1เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่16,800 ตาราง

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนา้เขา อ าเภอเขาพนม 

จังหวดักระบี่

7,940,000                          

42) 1500838702600A54 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่กจ.ถ.102 - 002 สายบา้นพรุวก -บา้นหลงัเขา หมูท่ี่

 7 ต าบลหนองกรา่ง เชือ่มหมูท่ี ่3 บา้นชอ่งกลิง้ชอ่งกลด 

ต าบลหนองนกแกว้กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,080 เมตรหนา 0.15

 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองกรา่ง อ าเภอบอ่พลอย

 จังหวดักาญจนบรุี

3,600,000                          

43) 1500838702600AH2 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนรมินท ีหมูท่ี ่2,6,7 ต าบลโพสงัโฆ มี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 3,200 ตารางเมตรเทศบาลต าบลโพสงัโฆ 

อ าเภอคา่ยบางระจัน จังหวดัสงิหบ์รุี

1,962,000                          

44) 1500838702600AH3 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจรแบบพาราแอสฟัสทต์กิคอนกรตี 

รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ. 9-0007ถนนราษฎรอทุศิ หมูท่ี่

 2-4 ต าบลทุง่หลวง กวา้ง 5 เมตร ยาว1,485 เมตร หนา 

0.05 เมตรเทศบาลต าบลทุง่หลวง อ าเภอครีมีาศ จังหวดั

สโุขทัย 3,402,000                          

45) 1500838702600AK6 เสรมิผวิทาง Asphaltic Concreteสายทาง อบจ.รอ.2003 

สายบา้นเมอืงเปลอืย - บา้นกลว้ยกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,350 

เมตรหนา 0.04 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงเปลอืย 

อ าเภอศรสีมเด็จ จังหวดัรอ้ยเอ็ด 2,430,000                          

46) 1500838702600AN2 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิถนนลาดยาง (เสรมิผวิแอสฟัลทต์กิคอ

นกรตี) รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ. 59-004 สายบา้นทุง่ 

หมูท่ี ่6 บา้นทุง่ ต าบลบา้นกิว่จ านวน 5 ชว่ง มพีืน้ทีร่วมไม่

นอ้ยกวา่ 5,080 ตรารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้น

กิว่ อ าเภอแมท่ะ จังหวดัล าปาง 1,700,000                          

47) 1500838702600AQ3 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (โดยวธิ ีPAVEMENT

 IN-PLACE RECYCLING) สายบา้นนาคตแพะ-บา้นหลา่ยทุง่

 หมูท่ี ่5 บา้นหลา่ยทุง่ ต าบลนาครัว กวา้ง 6เมตร ยาว 

1,100.00เมตร หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร เทศบาลต าบลนาครัว 

อ าเภอแมท่ะ จังหวดัล าปาง 2,748,000                          

48) 1500838702600AQ4 ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่ลป.ถ. 59-003 สายบา้นทา่กลาง-ทา่ใต-้บา้นป่าตนั 

หมูท่ี ่7บา้นทา่กลาง-ทา่ใต ้ต าบลบา้นกิว่กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,170 เมตรหนา 0.05 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้น

กิว่ อ าเภอแมท่ะจังหวดัล าปาง 2,540,000                          

49) 1500838702600AR8 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (Over Lay) สายบา้น

หนองยางฟ้า หมูท่ี ่5 ต.ทาทุง่หลวงกวา้ง 5 เมตร ยาว 292 

เมตร หนา0.05 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่1,460 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลทาทุง่หลวง อ าเภอแมท่าจังหวดัล าพนู

544,000                             



50) 1500838702600AU8 ซอ่มสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก รหัสทางหลวงทอ้งถิน่

ชม.ถ.18-018 สายทางขา้งป่าชา้สนัป่าคา่ - บา้นแมโ่ฮม 

หมูท่ี ่8,9ต าบลตน้เปา มพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่2,283.90 ตาราง

เมตร พรอ้มกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

กอ่สรา้งก าแพงกันดนิกอ่สรา้งทอ่เหลีย่ม (Box Culvert)และ

วางทอ่ระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็ก เทศบาลเมอืงตน้เปา

อ าเภอสนัก าแพง จังหวดัเชยีงใหม่ 5,500,000                          

51) 1500838702600AX9 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายทางไปปศสุตัว ์หมูท่ี ่1 

(สายทางแยกหนองเสรยีม - บา้นเสถยีรมัน่คง) ต าบลไมง้าม

 กวา้ง5 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15เมตร ไหลท่างขา้ง

ละ 0.50 เมตรเทศบาลต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก 

จังหวดัตาก 529,000                             

52) 1500838702600B13 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่กพ.ถ 29-023 วงฆอ้ง-ปางเรอืหมูท่ี ่9 ต าบลคลอง

แมล่าย กวา้ง5 เมตร ยาว 1,161 เมตร หนา0.15 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองแมล่าย อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จังหวดัก าแพงเพชร 2,726,000                          

53) 1500838702600B33 กอ่สรา้งถนน Asphatic Concreteสายทางจากปากทางเขา้

บา้นน ้าเทีย่ง หมูท่ี ่8 ไปบา้นขีเ้หล็ก หมูท่ี ่2 ต าบลหว้ยหนิ

ลาด กวา้ง 5เมตร ยาว 6,770 เมตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหว้ยหนิลาดอ าเภอสวุรรณภมู ิจังหวดัรอ้ยเอ็ด

9,999,900                          

54) 1500838702600B36 กอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 

รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ สก.ถ.63002สายจากศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กถงึป๊ัมน ้ามัน PT หมูท่ี ่6 ของนายละมลู ใจด ีหมูท่ี ่1 

บา้นหนองสงัขต์ าบลหนองสงัข ์กวา้ง 7 เมตรยาว 1,300 

เมตร พรอ้มวางทอ่ระบายน ้า องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

หนองสงัข ์อ าเภออรัญประเทศ จังหวดัสระแกว้ 8,550,000                          

55) 1500838702600B42 กอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี

สายน าเจรญิ - สาวรอ้งไห ้หมูท่ี ่8 ต าบลคนัธลุ ีกวา้ง 5 เมตร

 ยาว 2,000เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

10,000 ตารางเมตรพรอ้มกอ่สรา้งครูะบายน ้าองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลคนัธลุ ีอ าเภอทา่ชนะ จังหวดัสรุาษฎรธ์านี

9,984,000                          

56) 1500838702600B80 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่ชน.ถ.20007 (ชว่งที ่2) หมูท่ี ่12- 10 บา้นโป่งมัง่ -

 บา้นเขาราวเทยีนทอง ต าบลเนนิขาม กวา้ง 6เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนา 0.05เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50เมตร

 เทศบาลต าบลเนนิขามอ าเภอเนนิขาม จังหวดัชยันาท

8,320,000                          

57) 1500838702600B82 ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัส

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.52002 สายบา้นหนองมะขาม - 

บา้นหนองยอหมู ่2 ต าบลไรพั่ฒนา กวา้ง 6เมตร ยาว 2,200 

เมตร หนา 0.05เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไรพั่ฒนา 

อ าเภอมโนรมย ์จังหวดัชยันาท 8,467,000                          

58) 1500838702600BA2 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

นม.ถ.195-01 สายโนนสวา่ง- บา้นป่าหวายหมูท่ี ่6 ต าบลบวั

ลาย กวา้ง 5เมตร ยาว 553 เมตร หนา 0.15เมตร ไหลท่าง

ลงลกูรังขา้งละ0.50 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบวัลาย 

อ าเภอบวัลายจังหวดันครราชสมีา 1,617,000                          

59) 1500838702600BC5 ลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตีรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.

104-03 สายบา้นนาโป่งหาญ ถงึบา้นแมปุ่้มหลวง หมูท่ี ่7 

บา้นนาโป่งหาญ หมูท่ี ่4 บา้นแมป่างและหมูท่ี ่3 บา้นแมปุ่้ม

หลวงต าบลใหมพั่ฒนา จ านวน 2 ชว่งมพีืน้ทีร่วมไมน่อ้ยกวา่

 14,225ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลใหมพั่ฒนา 

อ าเภอเกาะคาจังหวดัล าปาง 4,855,000                          

60) 1500838702600BD1 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิถนนลาดยาง(เสรมิผวิแอสฟัลทต์กิคอ

นกรตี) รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ. 59-002 สายบา้น

แมอ่บิ-แมไ่ทย หมูท่ี ่3 บา้นแมอ่บิ-แมไ่ทย ต าบลบา้นกิว่

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตรหนา 0.05 เมตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลบา้นกิว่ อ าเภอแมท่ะจังหวดัล าปาง 3,280,000                          

61) 1500838702600BD6 กอ่สรา้งถนน คสล. บรเิวณถนนสายทางเขา้ศนูยร์าชการ

กระทรวงแรงงานจังหวดัล าพนู หมู ่10 บา้นประตโูขง ต.บา้น

กลาง จ านวน 2ชว่ง มพีืน้ทีร่วมไมน่อ้ยกวา่ 7,400ตารางเมตร

 พรอ้มกอ่สรา้งรางระบายน ้ารปูตวัย ูขนาดความกวา้ง0.30 

เมตร ยาวรวม 1,595.00เมตร ลกึ 0.30 เมตร เทศบาล

ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล าพนู จังหวดัล าพนู 8,268,000                          



62) 1500838702600BD9 ซอ่มแซมผวิถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สายทาง

บา้นธ-ิป่าแดง ต.บา้นธ ิกวา้ง 6.00 เมตรยาว 2,000 เมตร

หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตรเทศบาลต าบล

บา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิจังหวดัล าพนู 4,246,000                          

63) 1500838702600BJ7 กอ่สรา้งถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

นม.ถ177-03 สายบา้นไผง่าม หมูท่ี ่7 -บา้นคลองยา่โม หมู่

ที ่10 ต าบลไทยสามัคค ีกวา้ง 5 เมตร ยาว1,290 เมตร 

หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 6,450 ตารางเมตร องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลไทยสามัคคอี าเภอวงัน ้าเขยีว จังหวดันครราชสมีา

3,199,000                          

64) 1500838702600BL6 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายนาคลอง - นางสขุ หมูท่ี่

 11บา้นวดัใน ต าบลขนอม กวา้ง 5เมตร ยาว 500 เมตร หนา

 0.15เมตร เทศบาลต าบลอา่วขนอมอ าเภอขนอม จังหวดั

นครศรธีรรมราช 1,435,000                          

65) 1500838702600BN5 ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบ Asphaltic Concrete 

รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ. 28-007สายซอย 4 (ล็อค 20)

 หมูท่ี ่1บา้นนคิมสหกรณ์ ต าบลคลองมะพลบั กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 2,010เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

คลองมะพลบัอ าเภอศรนีคร จังหวดัสโุขทัย 4,747,000                          

66) 1500838702600BO0 เสรมิผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี ถนนสายดงยาง-วดั

ธัญญวารหีมูท่ี ่5 ต าบลไรร่ถ กวา้ง 8 เมตรยาว 1,920 เมตร 

หนา 0.05 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไรร่ถอ าเภอดอน

เจดยี ์จังหวดัสพุรรณบรุี 5,153,000                          

67) 1500838702600BO2 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

สพ.ถ.105-09 สายบา้นดอนสนวน หมูท่ี2่ บา้นโพธิต์ะวนัตก

 ต าบลบา้นโพธิ ์กวา้ง 3 เมตร ยาว 630 เมตรหนา 0.15 

เมตร เทศบาลต าบลบา้นโพธิ ์อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุจัีงหวดั

สพุรรณบรุี 1,222,000                          

68) 1500838702600BP0 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กหมูท่ี ่6,8 ต าบลกระเสยีว 

เริม่จากหมูท่ี ่8 บรเิวณสะพานวดัหนองบวัทอง ถงึหมูท่ี ่6 

ถนนคนัคลองร.สามชกุ 1 (ฝ่ังขวา) บรเิวณทา้ยคลองสง่น ้า 7

 ซา้ย พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 6,240 ตารางเมตร หนิคลกุไหลท่าง

 156 ลกูบาศกเ์มตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระเสยีว 

อ าเภอสามชกุ จังหวดัสพุรรณบรุี 3,412,000                          

69) 1500838702600BP4 กอ่สรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทาง

หลวงทอ้งถิน่ สฎ.ถ.67-003 สายหมูท่ี9่ บา้นทุง่ลาน 

เชือ่มตอ่ หมูท่ี ่2บา้นหนิดาน ต าบลทา่กระดานกวา้ง 6 เมตร

 ยาว 2,900 เมตรหนา 0.05 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ทา่กระดาน อ าเภอครีรัีฐนคิม จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 8,208,000                          

70) 1500838702600BT8 กอ่สรา้งถนนลาดยางเขา้สูอ่า่งเก็บน ้าแมต่นื ซอย 14 หมูท่ี ่

11บา้นหว้ยโป่งสามัคค ีขนาดกวา้ง4.00 เมตร ความยาว 

4,250.00เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.00เมตร หรอืมพีืน้ที่

รวมกันไมน่อ้ยกวา่ 17,000.00 ตารางเมตรเทศบาลต าบล

แมต่นื อ าเภอลีจั้งหวดัล าพนู 9,930,000                          

71) 1500838702600C13 กอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. สายเลยีบคนัพนัง หมูท่ี ่14 บา้นแม่

เปินต าบลแมค่ า กวา้ง 5 เมตร ยาว720 เมตร หนา 0.15 

เมตรเทศบาลต าบลแมค่ า อ าเภอแมจั่น จังหวดัเชยีงราย 1,976,000                          

72) 1500838702600C49 กอ่สรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทาง

หลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.60009 สายทางปฏริปูทีด่นิ ชว่ง กม.

9+140-11+240 กวา้งเฉลีย่ 6 เมตร ยาว2,100 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.05เมตร เทศบาลต าบลหนองอบีตุรอ าเภอหว้ยผึง้

จังหวดักาฬสนิธุ์ 9,964,000                          

73) 1500838702600C51 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

กส.ถ.132-007 บา้นโคกส าราญ หมูท่ี ่1 บา้นค าป่าหวาย 

หมูท่ี ่11 - บา้นค าหุง่หมูท่ี ่6 กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,190เมตร

 หนา 0.15 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าราญใตอ้ าเภอ

สามชยั จังหวดักาฬสนิธุ์ 9,984,000                          

74) 1500838702600C54 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่ กส.ถ.151-19 สายบา้นเหลา่ไฮงาม หมูท่ี ่10 - 

แยกปากทางนาไคร ้กวา้ง 6 เมตร ยาว3,000 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.05เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเหลา่ไฮงาม 

อ าเภอกฉุนิารายณ์จังหวดักาฬสนิธุ์ 9,581,000                          

75) 1500838702600C55 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

กส.ถ.146-04 สายบา้นหนองคอนเตรยีม หมูท่ี ่3 ถงึเขต

เทศบาลต าบลนามนกวา้ง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตรหนา 

0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ0.05 เมตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหลกัเหลีย่ม อ าเภอนามนจังหวดักาฬสนิธุ์ 5,271,000                          



76) 1500838702600C60 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

กส.ถ.61-015 สายบา้นดอนสนวน หมูท่ี ่9ต าบลหลบุ - บา้น

โนนศลิา ต าบลโนนศลิาเลงิ กวา้ง 5 เมตร ยาว3,400 เมตร 

หนา 0.15 เมตรไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตรเทศบาลต าบล

หลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวดักาฬสนิธุ์ 9,900,000                          

77) 1500838702600C64 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

กส.ถ.60009 สายทางปฏริปูทีด่นิ ชว่งกม.11+460-12+950

 กวา้งเฉลีย่6 เมตร ยาว 1,605 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 

ไหลท่างลกูรังกวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.50 เมตรเทศบาลต าบล

หนองอบีตุรอ าเภอหว้ยผึง้ จังหวดักาฬสนิธุ์

6,275,000                          

78) 1500838702600C95 ซอ่มแซมและปรับปรงุถนนลกูรังบดอัดแน่น สายหว้ยแมอ่ยุ 

บา้นตนีตก หมูท่ี ่1 ต าบลเขาโจดกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 

เมตรหนา 0.40 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 10,000 ตาราง

เมตรเทศบาลต าบลเขาโจด อ าเภอศรสีวสัดิ ์จังหวดั

กาญจนบรุี 2,456,000                          

79) 1500838702600C97 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลทค์อนกรตี สายสะพาน หมูท่ี ่5

 - 7หนา้ศาลเจา้ - ชายคลอง ต าบลอโุลกสีห่มืน่ กวา้ง 6 

เมตร ยาว1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 8,700 ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอโุลกสี่

หมืน่ อ าเภอทา่มะกาจังหวดักาญจนบรุี 4,922,000                          

80) 1500838702600C98 ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สายทางเชงิ

สะพานทา่เรอื - บา้นแสนตอ หมูท่ี ่3 - 4ต าบลแสนตอ กวา้ง

 7 เมตร ยาว1,459 เมตร หนา 0.05 เมตรไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 0.50 เมตรหรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 11,672ตารางเมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแสนตอ อ าเภอทา่มะกาจังหวดั

กาญจนบรุี 3,740,000                          

81) 1500838702600CA6 ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลนต์กิคอนกรตี (โดยวธิ ี

PavementIN-Place Recycting) รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

รบ.ถ 40-009 สายทางเลยีบคลองชลประทานสายเขาสวน

หลวง-ชอ่งมะกล า่ หมูท่ี ่11ต าบลเกาะพลบัพลา กวา้ง 6เมตร

 ยาว 1,120 เมตร หนา 0.05เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

เกาะพลบัพลา อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุี 3,338,000                          

82) 1500838702600CC6 เสรมิผวิทางแอสฟัลทต์กิ สายทางบา้นหัวรนิ - บา้นรมิน ้า 

หมูท่ี1่1 บา้นแพะรมิน ้า ต.ทากาศกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 500 

เมตรหรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 2,000ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลทากาศ อ าเภอแมท่า จังหวดัล าพนู 712,000                             

83) 1500838702600CF2 ซอ่มแซมผวิถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทาง

หลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ.163-01 สายบา้นสรา้งป่ี หมูท่ี ่2 - บา้น

หนองสวงหมูท่ี ่6 ต าบลสรา้งป่ี กวา้ง 6เมตร ยาว 2,700 

เมตร หนา 0.05เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตรองคก์าร

บรหิารสว่นต าบลสรา้งป่ีอ าเภอราษีไศล จังหวดัศรสีะเกษ

6,600,000                          

84) 1500838702600CH5 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายหนองกงุ - โนนสะอาด 

บา้นหนองกงุ หมูท่ี ่8 ต าบลบงเหนอืกวา้ง 5 เมตร ยาว 363 

เมตรหนาย 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 1,815 ตาราง

เมตร ไหลท่างลกูรังขา้งละ 0.50 เมตรองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบงเหนอือ าเภอสวา่งแดนดนิ จังหวดัสกลนคร

998,000                             

85) 1500838702600CM4 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทาง

หลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ.25-004 สายถนนเทศบาล 4 ชมุชน

ตลาดหว้ยทับทัน ต าบลหว้ยทับทัน กวา้ง 6เมตร ยาว 590 

เมตร หนา 0.05เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0 -0.80 เมตร 

เทศบาลต าบลหว้ยทับทัน อ าเภอหว้ยทับทัน จังหวดัศรสีะ

เกษ 807,000                             

86) 1500838702600CS8 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายบา้นสะแกกรัง-โคก

แขวนต าบลพลกรัง หมูท่ี ่4 ต าบลพลกรัง กวา้ง 5 เมตร ยาว

 925 เมตรหนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 4,625 

ตารางเมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพลกรังอ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จังหวดันครราชสมีา 2,725,000                          

87) 1500838702600CV5 กอ่สรา้งถนนแอสฟัลทค์อนกรตี(พาราแอสฟัลท)์ รหัสทาง

หลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.9-0001 สายศาลาคณุพอ่ หมูท่ี ่1 

ต าบลจันด ีผวิจราจรพรอ้มไหลท่าง กวา้ง 8เมตร ยาว 983 

เมตร หนา 0.05เมตร เทศบาลต าบลจันด ีอ าเภอฉวาง 

จังหวดันครศรธีรรมราช 6,850,000                          

88) 1500838702600D06 ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 

รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.61-001(กส.2043) สายทาง

เขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ถงึ บา้นโคกกลางจ านวน 2 ชว่ง

 มพีืน้ทีร่วมไมน่อ้ยกวา่ 10,500 ตารางเมตรเทศบาลต าบล

หลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวดักาฬสนิธุ์ 6,720,000                          



89) 1500838702600D07 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

กส.ถ.108-03 ถนนสายหมูท่ี ่5 บา้นบุง่คลา้เชือ่มหมูท่ี ่9 

บา้นบวัขาว กวา้ง 4เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.15เมตร 

ลกูรังไหลท่างขา้งละ 0.50เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

บวัขาว อ าเภอกฉุนิารายณ์ จังหวดักาฬสนิธุ์ 2,292,000                          

90) 1500838702600D13 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

กส.ถ.83-004 สายเหลา่สแีกว้ หมูท่ี ่13 ไปบา้นโนนสมัพันธ์

 หมูท่ี ่7 ต าบลไคนุ่้น กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,720เมตร หนา 

0.15 เมตร ลกูรังไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึง้ จังหวดักาฬสนิธุ์

4,995,000                          

91) 1500838702600D15 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่ กส.ถ.151-26 สายบา้นหนองเม็ก หมูท่ี ่12 ไปบา้น

บุง่เลศิ ต าบลบุง่ลศิ จังหวดัรอ้ยเอ็ดกวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000

 เมตรหนาเฉลีย่ 0.05 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

เหลา่ไฮงามอ าเภอกฉุนิารายณ์ จังหวดักาฬสนิธุ์ 9,581,000                          

92) 1500838702600D66 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

กส.ถ.110-04 สายบา้นหนองแสงนอ้ย หมูท่ี4่ ต าบลผาเสวย

 - บา้นหนองป่าออ้ย ต าบลล าหว้ยหลวั กวา้ง 6เมตร ยาว 

800 เมตร หนา 0.15เมตร ลกูรังไหลท่างขา้งละ 0.50เมตร 

เทศบาลต าบลผาเสวยอ าเภอสมเด็จ จังหวดักาฬสนิธุ์ 2,701,000                          

93) 1500838702600D68 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

กส.ถ.83-003 สายบา้นไคนุ่้น หมูท่ี ่1 ไปบา้นเหลา่สแีกว้ 

หมูท่ี ่5 ต าบลไคนุ่้น กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,720เมตร หนา 

0.15 เมตร ลกูรังไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึง้ จังหวดักาฬสนิธุ์ 4,995,000                          

94) 1500838702600D69 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

กส.ถ.29-011 หมูท่ี ่11 บา้นนามน (สายแยก ทช.3007 - 

ดอนเจา้ปู่ )กวา้ง 4 เมตร ยาว 965 เมตร หนา0.15 เมตร 

เทศบาลต าบลนามนอ าเภอนามน จังหวดักาฬสนิธุ์ 2,078,000                          

95) 1500838702600D75 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กหมูท่ี ่3 จากคอนกรตีเดมิสี่

แยกบา้นครแูป๊ะ ถงึคอนกรตีสายไปบา้นมิลู ต าบลค าใหญ ่

กวา้ง 4 เมตรยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตรเทศบาลต าบล

ค าใหญ ่อ าเภอหว้ยเม็ก จังหวดักาฬสนิธุ์ 500,000                             

96) 1500838702600D87 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น

คลองละแวก รหัสทางหลวงทอ้งถิน่กพ.ถ 29-001 เขาผาก 

หมูท่ี ่1ต าบลคลองแมล่าย กวา้ง 6 เมตรยาว 998 เมตร หนา

 0.15 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองแมล่าย อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชรจังหวดัก าแพงเพชร 2,735,000                          

97) 1500838702600DA0 กอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลตค์อนกรตี สายซอย 4

 -เขตตดิตอ่ต าบลสขุส าราญ หมูท่ี6่ บา้นธารเกษตร ต าบล

ตากฟ้าจ านวน 2 ชว่ง พืน้ทีร่วมไมน่อ้ยกวา่ 12,900 ตาราง

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า

จังหวดันครสวรรค์ 5,880,000                          

98) 1500838702600DD8 ซอ่มสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก รหัสทางหลวงทอ้งถิน่

บก.ถ.24-004 สายบา้นโนนภดูนิ- หว้ยสงคราม หมูท่ี ่10 

กวา้ง 6เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.15เมตร ไหลท่างกวา้ง

ขา้งละ 0.50เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโซ ่อ าเภอโซ

พสิยั จังหวดับงึกาฬ 1,175,000                          

99) 1500838702600DK4 เสรมิผวิถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (สายคนัคลอง

บา้นก านันทอง ดวงศริ ิถงึ บา้นนางเสงีย่ม พันแกว้ทอง) หมู่

ที ่2 บา้นหว้ยบง ต าบลหว้ยบง กวา้ง 5เมตร ยาว 470 เมตร

 หนา 0.05เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่2,350 ตารางเมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

จังหวดัสระบรุี 993,000                             

100) 1500838702600DM8 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สาย

บา้นบางซอ-บา้นโคกเจ็ดลกู หมูท่ี1่0,13 ต าบลบางตาเถร 

กวา้ง 6เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05เมตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้งจังหวดั

สพุรรณบรุี 5,877,000                          

101) 1500838702600DU5 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนคอนกรตีโดยการปยูางแอสฟัลทต์กิ 

รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ อท.ถ. 47-003หมูท่ี ่9 บา้นไผห่มขูวดิ

 ต าบลยีล่น้ จากถนนโพธิพ์ระยา - ทา่เรอืถงึหนา้โรงเรยีนวดั

ไผห่มขูวดิกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตรหนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยีล่น้ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จังหวดั

อา่งทอง 1,854,000                          



102) 1500838702600DZ9 ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี โดยวธิี

Pavenent In-Place recycling สายบา้นวงัลกึ-บา้นหนอง

สะแก หมูท่ี6่ บา้นเกาะไมแ้ดง ต าบลวงัลกึ(ชว่งที ่2) กวา้ง 6

 เมตร ยาว1,299 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1เมตรองคก์าร

บรหิารสว่นต าบลวงัลกึ อ าเภอศรสี าโรง จังหวดัสโุขทัย

3,987,000                          

103) 1500838702600E06 ปรับปรงุถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตีเป็นถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ฉช.ถ.53-002 สายคลอง

บา้นโพธิ ์1 (ชว่งที ่3) หมูท่ี ่1 ต าบลคลองบา้นโพธิ ์กวา้ง 4 

เมตร ยาว1,555 เมตร หนา 0.15 เมตรองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลคลองบา้นโพธิ ์อ าเภอบา้นโพธิ ์จังหวดัฉะเชงิเทรา

4,453,000                          

104) 1500838702600E10 กอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สาย

เลยีบคลองสง่น ้า 1 ขวา สพุรรณ 1 ฝ่ังขวา (ชว่งที ่3) บา้น

หนองตาด า -บา้นหลงัดอน หมูท่ี ่6-7 ต าบลทา่ชยั กวา้ง 5 

เมตร ยาว 3,000เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทา่ชยั อ าเภอเมอืงชยันาท จังหวดัชยันาท 9,230,000                          

105) 1500838702600E12 ซอ่มสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก รหัสทางหลวงทอ้งถิน่

ชน.ถ.60021 สายหลงัวดัหนองกระทุม่ (จากถนน อบจ. ถงึ

แยกนายเมอืง) หมูท่ี ่1 บา้นหนองกระทุม่ ต าบลอูต่ะเภา 

กวา้ง 3เมตร ยาว 656 เมตร หนา 0.15เมตร เทศบาลต าบล

อูต่ะเภาอ าเภอมโนรมย ์จังหวดัชยันาท 1,087,000                          

106) 1500838702600E19 ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัส

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.34001 สายบา้นหนองจงอาง - 

บา้นช าแระ(ตอนที ่1) หมูท่ี ่8 บา้นหนองจงอาง ถงึบา้นสระดู่

 หมูท่ี ่6ต าบลหนองแซง กวา้ง 6 เมตรยาว 3,080 เมตร หนา

 0.04 เมตรไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตรเทศบาลต าบล

หนองแซง อ าเภอหันคา จังหวดัชยันาท 9,822,000                          

107) 1500838702600E34 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก รหัสทาง

หลวงทอ้งถิน่ ฉช.ถ 85-003 ถนนสายเลยีบคลองสบิหา้ 

(ฝ่ังตะวนัออก) หมูท่ี ่13 ต าบลบงึน ้ารักษ์ กวา้ง 6 เมตร ยาว

 1,000เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึ

น ้ารักษ์อ าเภอบางน ้าเปรีย้ว จังหวดัฉะเชงิเทรา 5,730,000                          

108) 1500838702600E43 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัส

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.49001 สายส านักจ่ัน - หนองจกิ 

หมูท่ี ่5 - 6ต าบลบอ่แร ่กวา้ง 6 เมตร ยาว1,925 เมตร หนา 

0.05 เมตรไหลท่างขา้งละ 1.50 เมตรองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบอ่แรอ่ าเภอวดัสงิห ์จังหวดัชยันาท 9,527,000                          

109) 1500838702600EC0 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กหมูท่ี ่5 จากบา้นนางเกลยีว

 ป่ินเฟ่ือง ถงึถนนสายฟากคลอง - บงึงาม บา้นปากอา่ว 

ต าบลนครเดฐิกวา้ง 5 เมตร ยาว 1045 เมตรหนา 0.20 เมตร

 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนครเดฐิ อ าเภอศรนีครจังหวดั

สโุขทัย 4,543,000                          

110) 1500838702600EG8 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กเชือ่มระหวา่งต าบล รหัส

ทางหลวงทอ้งถิน่ สร.ถ 118-06 สายทางบา้นสวาย หมูท่ี ่2

 ต าบลเป็นสขุ ถงึ บา้นโคกจะ๊ ต าบลกระหาดกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตรหนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่

นอ้ยกวา่ 15,000ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเป็น

สขุ อ าเภอจอมพระจังหวดัสรุนิทร์ 9,143,000                          

111) 1500838702600EI8 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายซอยตะวนัออก 28 หมูท่ี่

 8ต าบลคลองหา้ กวา้ง 7 เมตร ยาว1,150 เมตร หนา 0.15 

เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง 

จังหวดัปทมุธานี 9,790,000                          

112) 1500838702600EM4 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

พย.ถ.56-006 สายหว้ยเอีย่น - สะนามเหนอื หมูท่ี ่2 ต าบล

ผาชา้งนอ้ยกวา้ง 4 เมตร ยาว 3,400 เมตรหนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปงจังหวดัพะเยา

9,943,000                          

113) 1500838702600EX6 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจรเดมิดว้ยแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 

รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ อท.ถ. 42-004ถนนสายบา้นดอน

ขอ่ย-สะพานหนองโรงหมูท่ี ่3 บา้นดอนขอ่ยต าบลไผจ่ าศลี 

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่18,360 ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลไผจ่ าศลี อ าเภอวเิศษชยัชาญ จังหวดัอา่งทอง 3,650,000                          

114) 1500838702600F32 ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง AsphalticConcrete รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่นม 2149 สายบา้นพังเทยีม-บา้นตลกุผักไร ชว่ง

บา้นพังเทยีมหมูท่ี ่1 ต าบลพังเทยีม กวา้ง 6เมตร ยาว 

1,200 เมตร หนา 0.05เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่9,600 

ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพังเทยีม อ าเภอพระ

ทองค า จังหวดันครราชสมีา 4,838,000                          



115) 1500838702600F56 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ชย.ถ.94-013 สายทางโรงก าจัดขยะบา้นเมอืงเกา่ หมทูี ่5 

ต าบลบา้นยาง กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,313เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตร

สมบรูณ์ จังหวดัชยัภมู ิ 3,577,000                          

116) 1500838702600FE2 ปรับปรงุผวิถนนดว้ยแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่อบ.ถ.4-004 ถนนไชยมงคลต าบลพบิลู กวา้ง 6.29 

เมตร ยาว645 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

 4,057 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงพบิลูมังสาหาร อ าเภอ

พบิลูมังสาหารจังหวดัอบุลราชธานี 1,560,000                          

117) 1500838702600FS6 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กพรอ้มวางทอ่ระบายน ้าและ

บอ่พักคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายซอย6/1 หมูท่ี ่6 ต าบล

คลองสามกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,140 เมตรหนา 0.15 เมตร 

พรอ้มวางทอ่ระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็กขนาดเสน้ผา่น

ศนูยก์ลาง 0.60เมตร และบอ่พักคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง

จังหวดัปทมุธานี 6,823,000                          

118) 1500838702600FT0 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ปท.ถ.52-001 สายถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กคลองซอยที ่9 

(ฝ่ังตะวนัออก)หมูท่ี ่13,14 กวา้ง 6 เมตร ยาว1,323 เมตร 

หนา 0.20 เมตรไหลท่างลกูรังกวา้งขา้งละ 0.50เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลกูกา

จังหวดัปทมุธานี 7,618,000                          

119) 1500838702600G17 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนก

รตี สายคลองขวางฝ่ังตะวนัออกหมูท่ี ่1,2 ต าบลหนามแดง 

กวา้ง5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา0.05 เมตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลหนามแดง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จังหวดั

ฉะเชงิเทรา 6,544,000                          

120) 1500838702600G19 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบรเิวณเลยีบคลองชวดสนาม

เถือ่น หมูท่ี ่3 ต าบลคลองขดุจากบรเิวณสะพานวดัสขุอดุม

ไทยถงึบรเิวณสะพานวดัพนมพนาวาสกวา้ง 3 เมตร ยาว 

1,500 เมตรหนา 0.15 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

คลองขดุ อ าเภอบา้นโพธิ ์จังหวดัฉะเชงิเทรา 2,719,000                          

121) 1500838702600G41 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ชย.ถ.94-015 สายบา้นหนองแตห้ว้ยหลวับา้นหนองแต ้หมูท่ี่

 6 ต าบลบา้นยาง กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,760เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตร

สมบรูณ์ จังหวดัชยัภมู ิ 4,775,000                          

122) 1500838702600G68 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก รหัสทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชพ.ถ.3055 จากทางหลวงหมายเลข 41 ถงึ

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลขนัเงนิ ต าบลขนัเงนิ กวา้ง

5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา0.20 เมตร เทศบาลเมอืงหลงั

สวน อ าเภอหลงัสวน จังหวดัชมุพร 3,707,000                          

123) 1500838702600G72 กอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สาย

เลยีบคลองสง่น ้า 1 ขวา สพุรรณ 1 ฝ่ังขวา (ชว่งที ่2) บา้น

โพธิเ์จรญิ -บา้นหนองตาด า หมูท่ี ่10 - หมูท่ี6่ ต าบลทา่ชยั 

กวา้ง 5 เมตร ยาว3,000 เมตร หนา 0.05 เมตรองคก์าร

บรหิารสว่นต าบลทา่ชยัอ าเภอเมอืงชยันาท จังหวดัชยันาท

9,230,000                          

124) 1500838702600G97 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 

รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ชพ.ถ.16017, ชพ.ถ.16018 สาย

บา้นทองหลาง - บา้นบางจากและสายทางหลวงแผน่ดนิ

หมายเลข3201 หมูท่ี ่7 ต าบลบางสน มพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

11,766 ตารางเมตร เทศบาลต าบลปะทวิอ าเภอปะทวิ 

จังหวดัชมุพร 4,586,000                          

125) 1500838702600GA2 ซอ่มสรา้งผวิถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี หมูท่ี ่1 ถนนเลยีบ

คลองชลประทาน ซอย 28 ขวา ต าบลนาจักร กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,265เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

นาจักร อ าเภอเมอืงแพร ่จังหวดัแพร่ 6,426,000                          

126) 1500838702600GC6 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ

 16 -002 สายหนองสองหอ้ง - บา้นโป่ง หมูท่ี ่5 ต าบลสาม

แยก กวา้ง5 เมตจร ยาว 223 เมตร หนา0.15 เมตร ไหล่

ทางลกูรังกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

สามแยก อ าเภอเลงินกทา จังหวดัยโสธร 736,000                             

127) 1500838702600GD0 ปรับปรงุผวิถนนดว้ยแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่อบ.ถ.4-031 ถนนหลวง (ชว่งจากถนนสถตินมิาน

กาลถงึสะพานขา้มแมน่ ้ามลู) ต าบลพบิลู กวา้ง10.58 เมตร 

ยาว 950 เมตร หนา0.05 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่9,950

 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงพบิลูมังสาหาร อ าเภอพบิลูมังสา

หาร จังหวดัอบุลราชธานี 3,850,000                          



128) 1500838702600GD3 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

อบ.ถ.186-003 สายบา้นนาจาน หมูท่ี ่4ต าบลระเว เชือ่ม

ต าบลค าไหลอ าเภอศรเีมอืงใหม ่กวา้ง 5 เมตรยาว 1,500 

เมตร หนา 0.15 เมตรหรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 7,500ตาราง

เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ระเว อ าเภอพบิลูมังสาหารจังหวดัอบุลราชธานี 4,143,000                          

129) 1500838702600GG2 ปรับปรงุผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่อน.ถ.16-007 สายตะโกนสงู หมูท่ี ่5 ต าบลเกาะ

เทโพ - เขตตดิตอ่ หมูท่ี ่3 ต าบลสะแกกรังกวา้ง 4 เมตร ยาว

 850 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร หรอืมพีืน้ทีด่ าเนนิการไม่

นอ้ยกวา่ 3,400ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะ

เทโพ อ าเภอเมอืงอทัุยธาน ีจังหวดัอทัุยธานี

1,192,000                          

130) 1500838702600GH2 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

อบ.ถ.49-002 สายบา้นบุง่แสง หมูท่ี ่11 -บา้นบก (เขต

ต าบลหนองทันน ้า)บา้นบุง่แสง หมูท่ี ่11 ต าบลขา้วปุ้น กวา้ง

 4 เมตร ยาว 821เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 3,284 ตารางเมตรไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.00-0.30เมตร

 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขา้วปุ้น อ าเภอกดุขา้วปุ้น จังหวดั

อบุลราชธานี 1,886,000                          

131) 1500838702600GL3 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

พร.ถ.9-0005 ถนนลกูรังหนา้ฌาปนสถานบา้นตน้มว่ง หมูท่ี ่

1 - ถนนลกูรังหนา้ดา่นป่าไม ้บา้นแมยุ่น้ หมูท่ี ่9กวา้ง 4 

เมตร ยาว 2,800 เมตรหนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลปงป่า

หวาย อ าเภอเดน่ชยัจังหวดัแพร่ 5,718,000                          

132) 1500838702600GN9 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ

 17 -001 สายแยกทางหลวง 2136 -บา้นเหลา่หันทราย 

หมูท่ี ่8 บา้นโคกสะอาด ต าบลสามัคค ีกวา้ง 6เมตร ยาว 

2,540 เมตร หนา 0.15เมตร ไหลท่างลกูรังกวา้งขา้งละ0.50

 เมตร เทศบาลต าบลสามัคคอี าเภอเลงินกทา จังหวดัยโสธร

9,566,000                          

133) 1500838702600GQ1 เสรมิผวิทาง Asphaltic Concreteสายทาง อบจ.รอ.1096 

สายบา้นศรโีพธิท์อง - บา้นป่าเมา้เหนอืและสายทาง อบจ.

รอ.1090 สายบา้นเมอืงเปลอืย - บา้นแคนเหนอื กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,342เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเมอืงเปลอืยอ าเภอศรสีมเด็จ จังหวดัรอ้ยเอ็ด 2,410,000                          

134) 1500838702600GU0 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ

 44 –001 สายทางเชือ่มระหวา่งบา้นทุง่แต ้หมูท่ี ่8 – บา้น

ค าน ้าเกีย้งหมูท่ี ่7 ต าบลทุง่แต ้กวา้ง 5เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15เมตร พรอ้มไหลท่างลกูรังกวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร เทศบาลต าบลทุง่แต ้อ าเภอเมอืงยโสธรจังหวดัยโสธร

2,300,000                          

135) 1500838702600GU6 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ

 1 –0314 สายหนองค ู– หนองหงอกบา้นหนองค ูหมูท่ี7่ 

ต าบลหนองคกูวา้ง 5 เมตร ยาว 640 เมตร หนา0.15 เมตร 

พรอ้มไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.30 เมตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหนองค ูอ าเภอเมอืงยโสธร จังหวดัยโสธร

1,751,000                          

136) 1500838702600GV7 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ

 1 -0041 สายบา้นโคกโกย่ หมูท่ี ่9ต าบลกูจ่าน - บา้นนาค า

 หมูท่ี ่2 -บา้นหัวขวั หมูท่ี ่3 ต าบลนาค ากวา้ง 5 เมตร ยาว 

540 เมตร หนา0.15 เมตร ไหลท่างลกูรังกวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกูจ่าน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ 

จังหวดัยโสธร 1,836,000                          

137) 1500838702600HA1 เสรมิผวิลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สายบา้นดอยยาว หมู่

 16 -บา้นป่าเลา หมู ่9 ต.ทากาศ กวา้ง8 เมตร ยาว 445 

เมตร หนา 0.05เมตร และกวา้ง 5 เมตร ยาว 350เมตร หนา 

0.05 เมตร ยาวรวม795 เมตร เทศบาลต าบลทากาศเหนอื 

อ าเภอแมท่า จังหวดัล าพนู 1,754,000                          

138) 1500838702600HB5 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ศก.ถ.06-004 สายบา้นตาเอกใหม ่หมูท่ี ่8- บา้นตานวน หมู่

ที ่3 ต าบลกันทรอม จ านวน 2 ชว่ง มพีืน้ทีร่วมไมน่อ้ยกวา่ 

14,350 ตารางเมตรเทศบาลต าบลกันทรอม อ าเภอขนุหาญ 

จังหวดัศรสีะเกษ 8,670,000                          

139) 1500838702600HB8 ซอ่มสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก รหัสทางหลวงทอ้งถิน่

ศก.ถ.35-002 สายทางบา้นกู ่หมูท่ี ่1 กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,300เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.20 

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกู ่อ าเภอปรางคก์ู ่จังหวดัศรี

สะเกษ 8,670,000                          



140) 1500838702600HD3 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

สน.ถ.66-004 สายบา้นดงหมอ้ทอง - แกง่เตา่ บา้นดงหมอ้

ทอง หมูท่ี ่6ต าบลดงหมอ้ทองใต ้กวา้ง 5เมตร ยาว 3,490 

เมตร หนา 0.15เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่17,450 ตาราง

เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดง

หมอ้ทองใต ้อ าเภอบา้นมว่ง จังหวดัสกลนคร

999,000                             

141) 1500838702600HG6 ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทาง

หลวงทอ้งถิน่ สส.ถ 32-002 สายบา้นเขตเมอืง-บา้นลาด

ใหญ ่หมูท่ี ่10ต าบลลาดใหญ ่กวา้ง 6 เมตรยาว 2,530 เมตร

 หนา 0.05 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาดใหญ ่อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงครามจังหวดัสมทุรสงคราม 7,519,000                          

142) 1500838702600HG7 ปรับปรงุผวิจราจร ASPHALTCONCRETE รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่สก.ถ.20015 ถนนเทศบาล 14เชือ่มถนนเทศบาล 18

 ตอนที ่1ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 693เมตร หนา 0.05 เมตร

 ตอนที ่2ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 543เมตร หนา 0.05 เมตร

 ตอนที ่3ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 518เมตร หนา 0.05 เมตร

 ตอนที ่4ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 703เมตร หนา 0.05 เมตร

 ตอนที ่5ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 878เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรอืมพีืน้ทีผ่วิจราจร ASPHALT CONCRETEรวมกันไมน่อ้ย

กวา่ 17,911 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงสระแกว้อ าเภอเมอืง

สระแกว้ จังหวดัสระแกว้ 7,000,000                          

143) 1500838702600HH2 กอ่สรา้งปรับปรงุขยายถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 

รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ สบ.ถ.26001 จากบา้นนายประพจน์

นลวชยั - สะพานโคกนอ้ย หมูท่ี2่-4 ต าบลหนองแซง กวา้ง 

6เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.05เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่7,680 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหนองแซง อ าเภอ

หนองแซง จังหวดัสระบรุี 9,200,000                          

144) 1500838702600HH4 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รมิ

แมน่ ้านอ้ย หมูท่ี ่4 ต าบลพระงาม กวา้ง5 เมตร ยาว 1,250 

เมตร หนา0.05 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพระงาม 

อ าเภอพรหมบรุจัีงหวดัสงิหบ์รุี 2,484,000                          

145) 1500838702600HJ4 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่สท.ถ.

 36-042 สายซอย 6 หมูท่ี ่5 บา้นหนองชมุแสง ต าบลทา่

ทอง กวา้ง4 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15เมตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลทา่ทอง อ าเภอสวรรคโลก จังหวดัสโุขทัย

1,543,000                          

146) 1500838702600HO7 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายรอ่งควายป่า-บา้นหนอง

เสอืคราง หมทูี ่5 บา้นบวมหก ต าบลหนองบวั กวา้ง 4 เมตร

 ยาว1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

4,800 ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั 

อ าเภอภเูรอื จังหวดัเลย 3,390,000                          

147) 1500838702600HR6 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

สน.ถ.66-005 สายบา้นวงัน ้าขาว - หนองบอ่ บา้นวงัน ้าขาว 

หมูท่ี ่3 ต าบลดงหมอ้ทองใต ้กวา้ง 5 เมตร ยาว3,490 เมตร

 หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 17,450 ตารางเมตร

 ไหลท่างขา้งละ 1 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงหมอ้

ทองใต ้อ าเภอบา้นมว่ง จังหวดัสกลนคร 999,000                             

148) 1500838702600I20 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ตง.ถ.76-004 สายทา่คลอง-ในควน หมูท่ี8่ ต าบลปะเหลยีน

 กวา้ง 6 เมตรยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอืมพีืน้ที่

ไมน่อ้ยกวา่ 13,200ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปะ

เหลยีน อ าเภอปะเหลยีน จังหวดัตรัง 9,990,000                          

149) 1500838702600I28 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ตร.ถ.43011 สายคลองปอ - สระน ้าผหีมูท่ี ่2 บา้นคลองปอ 

ต าบลแหลมงอบ กวา้ง 4 เมตร ยาว660 เมตร หนา 0.15 

เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ 

จังหวดัตราด 1,666,000                          

150) 1500838702600I45 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายบา้นดนิด า - บา้นค าศรี

สขุ หมูท่ี ่7 บา้นดนิด า กวา้ง 5 เมตร ยาว939 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.15 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบอ่ อ าเภอ

นาแก จังหวดันครพนม 2,831,000                          

151) 1500838702600IA8 ปรับปรงุซอ่มแซมเสรมิผวิลาดยางแอลฟัลทต์กิคอนกรตี 

รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ สต.ถ. 20015ถนนสถติยตุธิรรม 

ต าบลพมิานกวา้ง 7-9.75 เมตร ยาว 1,163เมตร หนา 0.05 

เมตร หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 10,104 ตารางเมตรเทศบาล

เมอืงสตลู อ าเภอเมอืงจังหวดัสตลู 3,427,000                          



152) 1500838702600IC2 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่สบ.ถ. 42-007 สายทางเขา้วดับา้นใหม ่คลองหนอง

สรวง หมูท่ี8่ บา้นใหม ่ต าบลไกเ่สา่ กวา้ง 4เมตร ยาว 1,697

 เมตร หนา 0.05เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่6,788 ตาราง

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไกเ่สา่ อ าเภอหนองแซง 

จังหวดัสระบรุี 2,180,000                          

153) 1500838702600IL8 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

อจ.ถ.9-0005 สายชมุชนนาวดั-ชมุชนดงสวาง หมูท่ี ่10 

ต าบลนาวงั กวา้ง5 เมตร ยาว 2,096 เมตร หนา0.15 เมตร 

หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่10,480 ตารางเมตร ไหลท่างลกูรัง

กวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.50เมตร เทศบาลต าบลนาวงั อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจรญิ จังหวดัอ านาจเจรญิ 8,061,000                          

154) 1500838702600IO5 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

อน.ถ.59-001 หมูท่ี ่7 บา้นหนองแวน่ - หมูท่ี ่4 บา้นหนอง

หลวง ขนาดกวา้ง4 เมตร ยาว 1,540 เมตร หนา0.15 เมตร 

พืน้ทีด่ าเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 6,160 ตารางเมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลวง

 อ าเภอสวา่งอารมณ์จังหวดัอทัุยธานี 3,058,000                          

155) 1500838702600IP2 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

อบ.ถ.49-001 สายบา้นโนนหอม หมูท่ี ่9-บา้นโคกสวา่ง 

(เขตต าบลโนนสวาง) บา้นโคกกลางหนองยอหมูท่ี ่12 

ต าบลขา้วปุ้น กวา้ง 4เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15เมตร 

หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่3,200 ตารางเมตร ไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 0.00-0.30 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขา้วปุ้น 

อ าเภอกดุขา้วปุ้น จังหวดัอบุลราชธานี 1,837,000                          

156) 1500838702600IQ4 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ขก.ถ. 96-003 สายทาง ขก.ถ. 96-003 ซ าดู-่บา้นซบัแดง 

ต าบลซมัสมบรูณ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 575 เมตร หนา0.15 

เมตร ไหลท่างลงลกูรังขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลซบัสมบรูณ์ อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวดัขอนแกน่ 2,000,000                          

157) 1500838702600IS7 กอ่สรา้งถนนดนิซเีมนตผ์สมยางพารา ถนนสาย อบจ.โคก

กอก-นาวดั-แยกนาด-ีวงัแคน หมู6่ ต าบลนาวงั กวา้ง 4 เมตร

 ยาว400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

1,600 ตารางเมตร เทศบาลต าบลนาวงั อ าเภอเมอืง

อ านาจเจรญิ จังหวดัอ านาจเจรญิ 460,000                             

158) 1500838702600IT2 ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลตค์อนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่อบ.ถ.46-001 สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 

4017 -บา้นคอ้ต าบลกองโพน กวา้ง 6 เมตร ยาว3,125 เมตร

 หนา 0.05 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 18,750 ตาราง

เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล 

จังหวดัอบุลราชธานี 9,999,000                          

159) 1500838702600IW6 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก รหัสทาง

หลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.2-0006 ถนนทุง่ศรเีมอืง มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่1,600 ตารางเมตร และทอ่ระบายน ้า เทศบาลเมอืง

กาฬสนิธุอ์ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวดักาฬสนิธุ์ 9,097,000                          

160) 1500838702600IZ7 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี ถนนสาย

คลองตามาก จากคอสะพานคลองตามาก ถงึรอยตอ่ ถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่3,4,5 วดัลาดยาว ต าบลบางเกลอื

 กวา้ง 6เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.05เมตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลบางเกลอื อ าเภอบางประกงจังหวดั

ฉะเชงิเทรา 1,710,000                          

161) 1500838702600J03 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

นม.ถ.138-50 สายบา้นหนองพลวงใหญซ่อย 10 (คอกมา้) 

หมูท่ี ่3 ต าบลไชยมงคล กวา้ง 4 เมตร ยาว1,000 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 4,000 ตารางเมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 0.50เมตร เทศบาลต าบลไชยมงคลอ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จังหวดันครราชสมีา

7,192,000                          

162) 1500838702600J12 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

นม.ถ.35-002 สายบา้นตลกุหนิ มูท่ี ่8ต าบลโนนเมอืง ถงึ

บา้นหนองกระทุม่ หมูท่ี ่2 ต าบลชวีกึ กวา้ง5 เมตร ยาว 

2,335 เมตร หนา0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่2,335 

ตารางเมตร ไหลท่างลงลกูลงัขา้งละ 0.25 เมตรเทศบาล

ต าบลโนนเมอืง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสมีา 7,510,000                          

163) 1500838702600JG1 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร สายบา้น

ป่าคารม่เย็นถงึกิว่หก หมูท่ี ่9 บา้นป่าคาเหนอื ต าบลแมเ่งนิ 

กวา้ง 5เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15เมตร เทศบาล

ต าบลแมเ่งนิอ าเภอเชยีงแสน จังหวดัเชยีงราย 8,755,000                          



164) 1500838702600JI8 ซอ่มสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก รหัสทางหลวงทอ้งถิน่

ตก.ถ.51-004 สายทางบา้นยางโองน ้า - บา้นหว้ยแมบ่อน 

หมูท่ี ่2บา้นแมส่ลดิ ต าบลแมส่ลดิ กวา้ง6 เมตร ยาว 3,157 

เมตร หนา0.15 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมส่ลดิ 

อ าเภอบา้นตากจังหวดัตาก 8,896,000                          

165) 1500838702600JJ7 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สายเลยีบคลอง

ชลประทาน 8 ขวา 5 ซา้ย ฝ่ังซา้ย บรเิวณหมูท่ี ่2 บา้นรางจกิ

เชือ่มตอ่หมูท่ี ่7 บา้นทุง่สสีกุต าบลหนองปากโลง จ านวน 3

ชว่ง หนา 0.05 เมตร ยาวรวม1,425 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 6,575 ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนอง

ปากโลงอ าเภอเมอืงนครปฐม จังหวดันครปฐม

5,382,000                          

166) 1500838702600JM1 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายบา้นดอนนอ้ย หมูท่ี ่3 -

 โกรกมะมว่ง บา้นหนองแขม หมูท่ี ่4ต าบลดอนใหญ ่กวา้ง 4

 เมตรยาว 3,475 เมตร หนา 0.15 เมตรไหลท่างลกูรังกวา้ง

เฉลีย่ขา้งละ0.50 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่13,900 

ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนใหญอ่ าเภอคง 

จังหวดันครราชสมีา 7,694,000                          

167) 1500838702600JN0 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

นม.ถ.195-03 สายบา้นหนองหา่ง- บา้นศาลดนิ หมูท่ี ่10 

ต าบลบวัลาย กวา้ง5 เมตร ยาว 665 เมตร หนา 0.15เมตร 

ไหลท่างลงลกูรังขา้งละ0.50 เมตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลายจังหวดันครราชสมีา 1,944,000                          

168) 1500838702600JN8 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟัลทค์อนกรตีแบบ 

PavementIn - Place Recycing รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

นศ.ถ 23-002 สายบา้นนาเสน - สะพานวดัเขาขนุพนมหมทูี่

 3,4 บา้นนาเสน ต าบลบา้นเกาะ กวา้ง 7 เมตร ยาว 700

เมตรหนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลพรหมโลก อ าเภอ

พรหมครีจัีงหวดันครศรธีรรมราช 3,360,000                          

169) 1500838702600JO1 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่นศ.ถ.159-02 สายคลองแดน -ปากเหมอืง (ผาสกุ) 

จาก กม.2+350 - กม.4+275 หมูท่ี ่1,4ต าบลรามแกว้ กวา้ง

 6 เมตร ยาว1,925 เมตร หนา 0.05 เมตรองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลรามแกว้อ าเภอหัวไทร จังหวดันครศรธีรรมราช

9,617,000                          

170) 1500838702600JP0 กอ่สรา้งถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

นศ.ถ.148-02 สายคนัคสูง่น ้าบางด ี-นานอก หมูท่ี ่6,2 บา้น

นานอกต าบลปากแพรก กวา้ง 5 เมตรยาว 2,700 เมตร หนา

 0.05 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากแพรก อ าเภอปาก

พนัง จังหวดันครศรธีรรมราช 9,510,000                          

171) 1500838702600JQ3 ซอ่มสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (จากเดมิถนนลาดยาง)

รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ.128-01 สายทางบา้นดงหนอง

หลวงหมูท่ี ่2 ไปบา้นหนองยาว หมูท่ี ่4ต าบลหนองยาว 

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่3,600 ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหนองยาว อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 2,229,000                          

172) 1500838702600JR1 ซอ่มสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กดว้ยแอสฟัลทค์อนกรตี 

รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ.135-02สายทางบา้นหนอง

กะลา - บา้นพชุา้งลว้ง หมูท่ี ่8 บา้นหนองบวัตากลาน ต าบล

หว้ยหอม กวา้ง 4เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.04เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยหอม อ าเภอตาคล ีจังหวดั

นครสวรรค์ 631,000                             

173) 1500838702600JR2 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

นบ.ถ.45-014 และ นบ.ถ.45-009 สายซอย 2 (ซอยวจิติรา)

 เชือ่มซอย16 หมูท่ี ่3 บา้นคลองมะเกลอื(ตลาดมะเกลอื) 

ต าบลหนองเพรางาย กวา้ง 6 เมตร ยาว1,300 เมตร หนา 

0.20 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองเพรางาย อ าเภอ

ไทรนอ้ย จังหวดันนทบรุี 8,129,000                          

174) 1500838702600JW2 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กพรอ้มวางทอ่ระบายน ้าและ

บอ่พักคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายซอย9/1 หมูท่ี ่9 กวา้ง 4 

เมตร ยาว1,105 เมตร หนา 0.15 เมตรพรอ้มวางทอ่ระบาย

น ้าคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 0.60 เมตร 

และบอ่พักคอนกรตีเสรมิเหล็ก องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

คลองสามอ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทมุธานี 6,485,000                          

175) 1500838702600JW3 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายซอยสามัคค ีหมูท่ี ่9 

ต าบลคลองหา้ กวา้ง 6 เมตร ยาว1,154 เมตร หนา 0.15 

เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง 

จังหวดัปทมุธานี 9,290,000                          



176) 1500838702600JW5 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ปท.ถ.49-004 ถนนสายบา้นคลอง 12 ฝ่ังตะวนัตก หมูท่ี ่9 

บา้นคลอง 12ต าบลบงึคอไห กวา้ง 6 เมตร ยาว1,028 เมตร

 หนา 0.15 เมตรไหลท่างลกูรังกวา้งขา้งละ 0.15เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึคอไห อ าเภอล าลกูกา จังหวดั

ปทมุธานี 6,180,000                          

177) 1500838702600JZ7 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สายบา้นทับเหรี

ยง หมูท่ี ่5 บา้นทับเหรยีง ต าบลทุง่คาโงก กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,900เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ทุง่คาโงกอ าเภอเมอืงพังงา จังหวดัพังงา 5,522,000                          

178) 1500838702600K18 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายซอยนายถวลิ พลอยสง่

ศรบีา้นคลองสบิสองลา่ง หมูท่ี ่3กวา้ง 6 เมตร ยาว 820 

เมตร หนา0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลล าไทร อ าเภอล าลกูกา จังหวดั

ปทมุธานี 4,461,000                          

179) 1500838702600KG9 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ

 68 -005 สายทางเชือ่มระหวา่งหมูบ่า้นโคกสมบรูณ์ หมูท่ี ่

10 -บา้นเหมอืดขาว หมูท่ี ่7,12 ต าบลมว่ง กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,300เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลกูรังกวา้งขา้งละ

 0.30 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมว่งอ าเภอมหาชนะชยั 

จังหวดัยโสธร 9,230,000                          

180) 1500838702600KH0 ปรับปรงุถนนดนิลกูรังเป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก รหัสทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยส.ต 5 - 0009สายสามแยก ยส.ต 1 - 0020

หมูท่ี ่1 บา้นสนัตสิขุ ต าบลคอ้วงักวา้ง 6 เมตร ยาว 683 

เมตร หนา0.15 เมตรไหลท่างลกูรังกวา้งขา้งละ1 เมตร 

เทศบาลต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จังหวดัยโสธร 2,344,000                          

181) 1500838702600KH5 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ

 036- 005 สายบา้นโคกส าราญ หมูท่ี1่ - บา้นดอนมะซอ่ม 

หมูท่ี ่4ต าบลโคกส าราญ กวา้ง 4 เมตรยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตรไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตรองคก์าร

บรหิารสว่นต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จังหวดัยโสธร

4,892,000                          

182) 1500838702600KJ8 ปรับปรงุซอ่มแซมเสรมิผวิถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัส

ทางหลวงทอ้งถิน่ รน.ถ.25-0015สายสีแ่ยกคลองวนั-น ้าตก

ชมุแสงหมูท่ี ่9 บา้นปลายคลองวนัต าบลปากจ่ัน กวา้ง 5 

เมตร ยาว1,210 เมตร หนา 0.05 เมตรองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลปากจ่ันอ าเภอกระบรุ ีจังหวดัระนอง 2,300,000                          

183) 1500838702600KV7 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่สท.ถ. 87-004 สายหนองสองทอ้ง หมูท่ี ่6 บา้น

หนองสองทอ้งต าบลหนองตมู กวา้ง 6 เมตร ยาว1,330 

เมตร หนา 0.05 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองตมู 

อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสโุขทัย 6,734,000                          

184) 1500838702600KY1 ปรับปรงุถนนโดยการปผูวิลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี หมู่

ที1่3 บา้นหนองพลบั ต าบลหนองโพธิ ์กวา้ง 4.5 เมตร ยาว 

1,095เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนอง

โพธิอ์ าเภอหนองหญา้ไซ จังหวดัสพุรรณบรุี 1,884,000                          

185) 1500838702600L19 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายบา้นวงัใหม-่บา้นถนน

วาร ีหมูท่ี ่8 บา้นวงัใหม ่ต าบลบา้นวงักวา้ง 7 เมตร ยาว 

1,716 เมตรหนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 12,012

 ตารางเมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวงัอ าเภอโนนไทย

 จังหวดันครราชสมีา 6,292,000                          

186) 1500838702600L25 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก(สายตอ่เนือ่ง หมูท่ี ่11 - 

หมูท่ี1่2) หมูท่ี ่11 ต าบลมะคา่ กวา้ง 5เมตร ยาว 2,600 

เมตร หนา 0.15เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่13,000 ตราราง

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมะคา่ อ าเภอโนนสงู จังหวดั

นครราชสมีา 7,622,000                          

187) 1500838702600L88 กอ่สรา้งปรับปรงุแอสฟัลทต์กิทับผวิจราจรเดมิ ถนนเทศบาล

10,11 สดุเขตเทศบาล ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ผวิจราจรกวา้ง 6.00 - 13.00เมตร ยาว 878 เมตร หนา 0.05

เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่7,100 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาวจังหวดันครสวรรค์

2,261,000                          

188) 1500838702600L93 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟัสทต์กิคอนกรตี สายทาง

เทศบาลซอยหัวกญุแจ (ชมุชนยอ่ยที ่5) หมูท่ี ่5 ต าบลทา่

เกษมกวา้ง 5.80 เมตร ยาว 880 เมตรหนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลทา่เกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้จังหวดัสระแกว้ 1,903,000                          



189) 1500838702600L97 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 

รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ สฎ.ถ.74-003สายเขาคอย - บา้นทา่

โพธิ ์(บา้นหาดบญุ - ทา่โพธิ)์ ตอ่จากถนนเดมิ หมูท่ี ่2 

ต าบลทา่ทอง กวา้ง5 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา0.05เมตร

 หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่13,000 ตารางเมตร องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทา่ทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จังหวดัสรุาษฎรธ์านี

3,008,800                          

190) 1500838702600L99 กอ่สรา้งถนนผวิทาง Para AsphaltConcrete ชัน้พืน้ทางดนิ

ซเีมนตป์รับปรงุคณุภาพดว้ยยางธรรมชาต ิถนนสายทางบา้น

โป่งแค หมูท่ี ่3 ต าบลดา่นชา้ง ไปบา้นป่าแดงงาม หมูท่ี ่5 

ต าบลกดุแห ่กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,000เมตร องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลดา่นชา้ง อ าเภอนากลาง จังหวดัหนองบวัล าภู

9,600,000                          

191) 1500838702600LH4 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

อบ.ถ.186-005 สายบา้นค าผา่น หมูท่ี ่7-บา้นระเวกลาง หมู่

ที ่8 ต าบลระเว กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000เมตร หนา 0.15 

เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 5,000 ตารางเมตรไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลระเวอ าเภอ

พบิลูมังสาหาร จังหวดัอบุลราชธานี 2,765,000                          

192) 1500838702600LH6 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนลาดยางและตเีสน้จราจร รหัสทาง

หลวงทอ้งถิน่ อบ.3-014 สายเดชอดุม-นาหอ่ม (ชว่งจาก

แยกถนนบญุจันทร-์สดุแนวเขตเทศบาล)ต าบลเมอืงเดช 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนนลาดยาง โดยวธิPีavement recycling

 กวา้ง 11 เมตรยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตรหรอืมพีืน้ที่

ไมน่อ้ยกวา่ 15,670ตารางเมตร เทศบาลเมอืงเดชอดุม 

อ าเภอเดชอดุม จังหวดัอบุลราชธานี 7,544,000                          

193) 1500838702600LJ8 โครงการปรับปรงุตอ่เตมิอาคารศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ

(สถานอีนามัยบา้นสนันาเม็ง) ชัน้ที ่1และชัน้ที ่2 พรอ้ม

ตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศขนาด 24,000BTU จ านวน 10 

เครือ่ง ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสนันาเม็งสถานอีนามัย

บา้นสนันาเม็งเทศบาลต าบลสนันาเม็ง อ าเภอสนัทราย 

จังหวดัเชยีงใหม่ 1,135,600                          

194) 1500838702600LJ9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนสงูวทิยา เทศบาลต าบลโนนสงู อ าเภอยางตลาด 

จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

195) 1500838702600LK0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลทา่คนัโท เทศบาลต าบลทา่คนัโท อ าเภอทา่

คนัโทจังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

196) 1500838702600LK1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กดา่น

ใต ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเหลา่ออ้ย อ าเภอรอ่งค า 

จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

197) 1500838702600LK2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดัโพธิช์ยั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหมมูน่ อ าเภอสมเด็จ

จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

198) 1500838702600LK6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลโนนศลิา เทศบาลต าบลโนนศลิา อ าเภอโนน

ศลิาจังหวดัขอนแกน่ 170,000                             

199) 1500838702600LK7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนรัง เทศบาลต าบลสาวะถอี าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวดั

ขอนแกน่ 170,000                             

200) 1500838702600LK8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นหันองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

บา้นหันอ าเภอโนนศลิา จังหวดัขอนแกน่ 170,000                             

201) 1500838702600LK9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองคอก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองตะเกรา อ าเภอ

ทา่ตะเกยีบ จังหวดัฉะเชงิเทรา 170,000                             

202) 1500838702600LL0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กศรินิธร

 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม

จังหวดัฉะเชงิเทรา 170,000                             

203) 1500838702600LL2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ต าบลทา่ฉนวน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ฉนวน อ าเภอ

มโนรมยจั์งหวดัชยันาท 170,000                             

204) 1500838702600LL3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลวงัใหม ่เทศบาลต าบลวงัใหม ่อ าเภอเมอืง

ชมุพรจังหวดัชมุพร 170,000                             

205) 1500838702600LL4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบวัสลอีงคก์ารบรหิารสว่นต าบล

บวัสลอี าเภอแมล่าว จังหวดัเชยีงราย 170,000                             



206) 1500838702600LL5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทา่ฮอ่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 

จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

207) 1500838702600LL7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาหมืน่ศร ีองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลนาหมืน่ศร ีอ าเภอนาโยง จังหวดัตรัง 170,000                             

208) 1500838702600LL8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลยา่นตาขาวเทศบาลต าบลยา่นตาขาว อ าเภอ

ยา่นตาขาว จังหวดัตรัง 170,000                             

209) 1500838702600LL9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

มะมว่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนนทรยี ์อ าเภอบอ่ไร ่

จังหวดัตราด 170,000                             

210) 1500838702600LM0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะกดูองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

เกาะกดูอ าเภอเกาะกดู จังหวดัตราด 170,000                             

211) 1500838702600LM1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบา้นตาก เทศบาลต าบลบา้นตาก อ าเภอบา้น

ตากจังหวดัตาก 170,000                             

212) 1500838702600LM2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หมอ่งกั๊วะ เทศบาลต าบลแมจั่นอ าเภออุม้ผาง จังหวดัตาก

170,000                             

213) 1500838702600LM3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาหลวง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คอ้ อ าเภอเมอืง

นครพนม จังหวดันครพนม 170,000                             

214) 1500838702600LM4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคา้งพลอูงคก์ารบรหิารสว่นต าบล

คา้งพลอู าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

215) 1500838702600LM5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลตะขบ เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชยั

จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

216) 1500838702600LM6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่จะหลงุ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทา่จะหลงุ อ าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

217) 1500838702600LM7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคกเพ็ด-หนองไมต้าย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองคา่ย

อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

218) 1500838702600LM8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เขาใหญ ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขานอ้ย อ าเภอสชิล

จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

219) 1500838702600LM9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เนนิธัมมัง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมเ่จา้อยูห่ัว อ าเภอ

เชยีรใหญ ่จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

220) 1500838702600LN0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมอืงปากพนัง เทศบาลเมอืงปากพนัง อ าเภอปาก

พนังจังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

221) 1500838702600LN2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บางรปู องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางรปู อ าเภอทุง่ใหญ ่

จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

222) 1500838702600LN4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

อา่ยนาไลย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอา่ยนาไลย อ าเภอ

เวยีงสาจังหวดัน่าน 170,000                             

223) 1500838702600LN6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองยาว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึ

กาฬจังหวดับงึกาฬ 170,000                             

224) 1500838702600LO0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทุง่กะโตน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากแพรก อ าเภอบาง

สะพานนอ้ย จังหวดัประจวบครีขีนัธ์ 170,000                             

225) 1500838702600LO1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางนาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

บางนาอ าเภอมหาราช จังหวดัพระนครศรอียธุยา 170,000                             

226) 1500838702600LO4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

คลองทรายขาว เทศบาลต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา

 จังหวดัพัทลงุ 170,000                             

227) 1500838702600LO5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ประจ ามัสยดินูรลุมนุนี องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองเฉลมิ

อ าเภอกงหรา จังหวดัพัทลงุ 170,000                             

228) 1500838702600LO8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

ลกัษณาราม เทศบาลต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม 

จังหวดัเพชรบรุี 170,000                             



229) 1500838702600LO9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

โพนงาม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอี

จังหวดัมกุดาหาร 170,000                             

230) 1500838702600LP0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัศรี

โพธิไ์ทร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นซง่ อ าเภอค าชะอี

จังหวดัมกุดาหาร 170,000                             

231) 1500838702600LP1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทา่ขา้มเหนอื องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่

สะเรยีงจังหวดัแมฮ่อ่งสอน 170,000                             

232) 1500838702600LP2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สนัตสิขุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมล่าหลวง อ าเภอแมล่า

นอ้ยจังหวดัแมฮ่อ่งสอน 170,000                             

233) 1500838702600LP3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

แมแ่ละ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแมล่า

นอ้ยจังหวดัแมฮ่อ่งสอน 170,000                             

234) 1500838702600LP4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ดงมะหรี ่เทศบาลต าบลคอ้วงัอ าเภอคอ้วงั จังหวดัยโสธร

170,000                             

235) 1500838702600LP6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลน ้าค าใหญเ่ทศบาลต าบลน ้าค าใหญ ่อ าเภอ

เมอืงยโสธร จังหวดัยโสธร 170,000                             

236) 1500838702600LP7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัศริิ

มงคล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดูทุ่ง่ อ าเภอเมอืงยโสธร 

จังหวดัยโสธร 170,000                             

237) 1500838702600LQ1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาอดุมองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

นาอดุมอ าเภอโพนทอง จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

238) 1500838702600LQ2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัใต ้

สงูยาง เทศบาลต าบลคเูมอืงอ าเภอเมอืงสรวง จังหวดั

รอ้ยเอ็ด 170,000                             

239) 1500838702600LQ3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองทัพไทย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองทัพไทย 

อ าเภอพนมไพร จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

240) 1500838702600LQ7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

หนองปลาสะวาย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองปลาสะวาย

 อ าเภอบา้นโฮง่ จังหวดัล าพนู 170,000                             

241) 1500838702600LQ8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

วงัทอง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอ

วงัสะพงุจังหวดัเลย 170,000                             

242) 1500838702600LQ9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กกโพธิแ์สนเอีย้ม เทศบาลต าบลรอ่งจกิ อ าเภอภเูรอื จังหวดั

เลย 170,000                             

243) 1500838702600LR0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ศรฐีาน เทศบาลต าบลภกูระดงึอ าเภอภกูระดงึ จังหวดัเลย

170,000                             

244) 1500838702600LR1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัศรี

หนองหนิ เทศบาลต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จังหวดั

เลย 170,000                             

245) 1500838702600LR2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนขา่(บา้นกดุโงง้) องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลโพนขา่ อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวดัศรสีะ

เกษ 170,000                             

246) 1500838702600LR7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เจา้ทุง่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่สวา่ง อ าเภอวงัหนิ 

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

247) 1500838702600LS0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลหว้ยทับทัน (วดัประชารังสรรค)์ เทศบาล

ต าบลหว้ยทับทัน อ าเภอหว้ยทับทันจังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

248) 1500838702600LS1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กระเต็ล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผักไหม อ าเภอหว้ยทับทัน

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

249) 1500838702600LS2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กะเชะ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นโหนด อ าเภอสะบา้ยอ้ย

จังหวดัสงขลา 170,000                             

250) 1500838702600LS3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคขูดุองคก์ารบรหิารสว่นต าบลคขูดุ

อ าเภอสทงิพระ จังหวดัสงขลา 170,000                             

251) 1500838702600LS4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลโคกมว่ง เทศบาลต าบลโคกมว่ง อ าเภอคลอง

หอยโขง่ จังหวดัสงขลา 170,000                             



252) 1500838702600LS5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองเตยีน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่แยก อ าเภอเมอืง

สระแกว้ จังหวดัสระแกว้ 170,000                             

253) 1500838702600LS6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทัพไทย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทัพไทย อ าเภอตาพระยา

จังหวดัสระแกว้ 170,000                             

254) 1500838702600LS7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัดสุ ิ

ดาราม เทศบาลต าบลทุง่หลวงอ าเภอครีมีาศ จังหวดัสโุขทัย

170,000                             

255) 1500838702600LS8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เมรัย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนิปนุ อ าเภอพระแสง 

จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 170,000                             

256) 1500838702600LT0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

พระปืด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นแร ่อ าเภอเขวาสนิริ

นทรจั์งหวดัสรุนิทร์ 170,000                             

257) 1500838702600LT1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนิตัง้บงัพระจันทร ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาเหลา่ 

อ าเภอนาวงั จังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             

258) 1500838702600LT4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหลกัแกว้ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหลกัแกว้ อ าเภอวเิศษชยัชาญจังหวดัอา่งทอง 170,000                             

259) 1500838702600LT5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

สทิธาราม เทศบาลต าบลสาวรอ้งไห ้อ าเภอวเิศษชยัชาญ

จังหวดัอา่งทอง 170,000                             

260) 1500838702600LT6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นไรส่สีกุ หมู ่1 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไรส่สีกุ อ าเภอ

เสนางนคิม จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

261) 1500838702600LT7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เปือย เทศบาลต าบลเปือยอ าเภอลอือ านาจ จังหวดั

อ านาจเจรญิ 170,000                             

262) 1500838702600LT8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมอืงกฉุนิารายณ์เทศบาลเมอืงกฉุนิารายณ์ อ าเภอ

กฉุนิารายณ์ จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

263) 1500838702600LT9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นามะเขอื เทศบาลต าบลนามะเขอื อ าเภอสหัสขนัธ ์จังหวดั

กาฬสนิธุ์ 170,000                             

264) 1500838702600LU1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเขาสวนกวางเทศบาลต าบลเขาสวนกวาง

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวดัขอนแกน่ 170,000                             

265) 1500838702600LU2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กโคก

ลา่มโนนกอกสามัคค ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแวง

โสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแกน่ 170,000                             

266) 1500838702600LU3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัศรี

ชมบาล บา้นมว่งโป้ เทศบาลต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืง

ขอนแกน่ จังหวดัขอนแกน่ 170,000                             

267) 1500838702600LU4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนสะอาด องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญจั่งหวดัขอนแกน่ 170,000                             

268) 1500838702600LU5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เขาแกว้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาแกว้ อ าเภอสรรพยา 

จังหวดัชยันาท 170,000                             

269) 1500838702600LU7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมเ่จดยีใ์หม ่องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลแมเ่จดยีใ์หม ่อ าเภอเวยีงป่าเป้าจังหวดัเชยีงราย 170,000                             

270) 1500838702600LU8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่าตงึองคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่า

ตงึอ าเภอแมจั่น จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

271) 1500838702600LU9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนัตสิขุองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

สนัตสิขุอ าเภอพาน จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

272) 1500838702600LV0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรคี ้า(บ.เวยีงสา) องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลศรคี ้า อ าเภอแมจั่น จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

273) 1500838702600LV1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะบา้ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลโคกสะบา้ อ าเภอนาโยง จังหวดัตรัง 170,000                             

274) 1500838702600LV2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โพนสวาง เทศบาลต าบลโนนสงูอ าเภอยางตลาด จังหวดั

กาฬสนิธุ์ 170,000                             



275) 1500838702600LV3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สรา้งมิง่ เทศบาลต าบลโนนสงูอ าเภอยางตลาด จังหวดั

กาฬสนิธุ์ 170,000                             

276) 1500838702600LV4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

สวา่งอารมณ์ เทศบาลต าบลอุม่เมา่ อ าเภอยางตลาด จังหวดั

กาฬสนิธุ์ 170,000                             

277) 1500838702600LV5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลหว้ยผึง้ เทศบาลต าบลหว้ยผึง้ อ าเภอหว้ยผึง้

จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

278) 1500838702600LV6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นหว้ยยาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองชา้ง อ าเภอ

สามชยัจังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

279) 1500838702600LV9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสามขาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

สามขาอ าเภอกฉุนิารายณ์ จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

280) 1500838702600LW0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลหนองหนิ 1เทศบาลต าบลหนองหนิ อ าเภอ

หนองกงุศร ีจังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

281) 1500838702600LW2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สาวะถ ีเทศบาลต าบลสาวะถอี าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวดั

ขอนแกน่ 170,000                             

282) 1500838702600LW4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลหนองฝ้ายเทศบาลต าบลหนองฝ้าย อ าเภอ

เลาขวญั จังหวดักาญจนบรุี 170,000                             

283) 1500838702600LW5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองจ่ัน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองนกแกว้ อ าเภอเลา

ขวญั จังหวดักาญจนบรุี 170,000                             

284) 1500838702600LW6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลค าบง เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอหว้ยผึง้

จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

285) 1500838702600LW7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสมสะอาด องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลสมสะอาด อ าเภอกฉุนิารายณ์จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

286) 1500838702600LW9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหา้ง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉุนิารายณ์จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

287) 1500838702600LX0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

แกง่พฤาชยั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหมมูน่ อ าเภอสมเด็จ

จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

288) 1500838702600LX1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

อรณุรังษีวราราม เทศบาลต าบลนคิม อ าเภอสหัสขนัธ ์

จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

289) 1500838702600LX2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

มว่งกญุชร เทศบาลต าบลโนนศลิา อ าเภอสหัสขนัธ ์จังหวดั

กาฬสนิธุ์ 170,000                             

290) 1500838702600LX3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนอดุม เทศบาลต าบลภสูงิหอ์ าเภอสหัสขนัธ ์จังหวดั

กาฬสนิธุ์ 170,000                             

291) 1500838702600LX6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบา้นแฮด เทศบาลต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้น

แฮดจังหวดัขอนแกน่ 170,000                             

292) 1500838702600LX7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัศรี

มงคล เทศบาลต าบลกดุน ้าใสอ าเภอน ้าพอง จังหวดัขอนแกน่

170,000                             

293) 1500838702600LX9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงนอ้ยองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ดงนอ้ยอ าเภอราชสาสน์ จังหวดัฉะเชงิเทรา 170,000                             

294) 1500838702600LY0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

คลองเกษม เทศบาลต าบลสามงา่มพัฒนา อ าเภอหันคา 

จังหวดัชยันาท 170,000                             

295) 1500838702600LY1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

น ้าเย็น องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิแกว้ อ าเภอทา่แซะ 

จังหวดัชมุพร 170,000                             

296) 1500838702600LY2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลสนัมะเค็ด (บา้นสนันคร) เทศบาลต าบลสนั

มะเค็ดอ าเภอพาน จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

297) 1500838702600LY3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ป่าตาลใต ้เทศบาลต าบลป่าตาลอ าเภอขนุตาล จังหวดั

เชยีงราย 170,000                             



298) 1500838702600LY4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนเทศบาลต าบลแมค่ า(แมค่ าสบเปินราษฎรนุ์กลู)

เทศบาลต าบลแมค่ า อ าเภอแมจั่น จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

299) 1500838702600LY5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลยางเนิง้ เทศบาลต าบลยางเนิง้ อ าเภอสารภี

จังหวดัเชยีงใหม่ 170,000                             

300) 1500838702600LY6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ฉางเกลอื องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืง

ตราดจังหวดัตราด 170,000                             

301) 1500838702600LY7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลทุง่กระเชาะเทศบาลต าบลทุง่กระเชาะอ าเภอ

บา้นตาก จังหวดัตาก 170,000                             

302) 1500838702600LY8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเหลา่พรวน องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเหลา่พรวน อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จังหวดั

อ านาจเจรญิ 170,000                             

303) 1500838702600LY9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เค็งใหญ ่เทศบาลต าบลเค็งใหญอ่ าเภอหัวตะพาน จังหวดั

อ านาจเจรญิ 170,000                             

304) 1500838702600LZ0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาค ูองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหัว

ตะพานจังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

305) 1500838702600LZ1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ศรเีชยีงใหม ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาด ีอ าเภอเมอืง

อดุรธานจัีงหวดัอดุรธานี 170,000                             

306) 1500838702600LZ2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลโคกสงู เทศบาลต าบลโคกสงู อ าเภอหนอง

หานจังหวดัอดุรธานี 170,000                             

307) 1500838702600LZ3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบา้นตาด เทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืง

อดุรธาน ีจังหวดัอดุรธานี 170,000                             

308) 1500838702600LZ4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เตา่ไหเหนอื องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่สกั อ าเภอพชิยั 

จังหวดัอตุรดติถ์ 170,000                             

309) 1500838702600LZ6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

คลองแหง้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทองหลาง อ าเภอ

หว้ยคตจังหวดัอทัุยธานี 170,000                             

310) 1500838702600LZ7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ตลิง่สงู องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทองหลาง อ าเภอหว้ยคต 

จังหวดัอทัุยธานี 170,000                             

311) 1500838702600M00 กอ่สรา้งถนนดนิซเีมนตผ์สมยางพารา ถนนสาย อบจ.โคก

กอก-นาวดั-ชมุชนนาด ีหมู ่4ต าบลนาวงั กวา้ง 4 เมตร ยาว

400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 1,600 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ 

จังหวดัอ านาจเจรญิ 460,000                             

312) 1500838702600M43 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ

 180-08 สายซอยนางนวล บา้นโคกหลวง หมูท่ี ่6 ต าบลหัว

ไทร กวา้ง4 เมตร ยาว 1,218 เมตร หนา0.15 เมตร ไหล่

ทางลกูรัง กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหัวไทร อ าเภอหัวไทรจังหวดันครศรธีรรมราช

4,231,000                          

313) 1500838702600MA0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทัน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลธาตนุอ้ย อ าเภอเขือ่งใน 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

314) 1500838702600MA1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นตงุลงุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขง

เจยีมจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

315) 1500838702600MA2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ดอนหม ูองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระการ อ าเภอตระการ

พชืผลจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

316) 1500838702600MA3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

ปญุญานวิาส องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเป้า อ าเภอตระการ

พชืผลจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

317) 1500838702600MA4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ไรใ่ต ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไรใ่ต ้อ าเภอพบิลูมังสาหาร 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

318) 1500838702600MA5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กรว่มใจ

ราษฎรรั์ฐ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองฮาง อ าเภอมว่ง

สามสบิ จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             



319) 1500838702600MA6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองเหลา่ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอมว่งสามสบิจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

320) 1500838702600MA7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกลาง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

321) 1500838702600MA8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทรายทอง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคอ้นอ้ย อ าเภอส าโรง

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

322) 1500838702600MA9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองหา้งหนองกวาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรสีขุ อ าเภอ

เขือ่งใน จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

323) 1500838702600MB0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สะตอน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว 

จังหวดัจันทบรุี 170,000                             

324) 1500838702600MB1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองกาน ้า องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหงษ์ อ าเภอ

พานทองจังหวดัชลบรุี 170,000                             

325) 1500838702600MB2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กสาว

ดอย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรับรอ่ อ าเภอทา่แซะ จังหวดั

ชมุพร 170,000                             

326) 1500838702600MB3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

ยางตาล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางตาล อ าเภอโกรกพระ

จังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

327) 1500838702600MB5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

ยาบหัวนา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยาบหัวนา อ าเภอเวยีง

สาจังหวดัน่าน 170,000                             

328) 1500838702600MB6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บาซาเอ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปิตมูดุ ีอ าเภอยะรัง 

จังหวดัปัตตานี 170,000                             

329) 1500838702600MB8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

โนนสวา่งอารมณ์ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นโคก อ าเภอ

เมอืงเพชรบรูณ์ จังหวดัเพชรบรูณ์ 170,000                             

330) 1500838702600MC0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองแก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองเมอืง อ าเภอบา้น

หมีจั่งหวดัลพบรุี 170,000                             

331) 1500838702600MC2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทุง่คา เทศบาลต าบลทรายขาวอ าเภอคลองทอ่ม จังหวดักระบี่

170,000                             

332) 1500838702600MC5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

ลโุบะสาวอ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลโุบะสาวอ อ าเภอบา

เจาะจังหวดันราธวิาส 170,000                             

333) 1500838702600MC6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นมู

บาแรแน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ

จังหวดันราธวิาส 170,000                             

334) 1500838702600MC7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

บา้นดา่น เทศบาลต าบลบา้นดา่นอ าเภอบา้นดา่น จังหวดั

บรุรัีมย์ 170,000                             

335) 1500838702600MC8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองเยอืง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหนองเยอืง อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

336) 1500838702600MD1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

พรหมพริาม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพรส าราญ อ าเภอคู

เมอืงจังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

337) 1500838702600MD3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ในวงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทับปดุ อ าเภอทับปดุ จังหวดั

พังงา 170,000                             

338) 1500838702600MD4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กแสน

สขุ บา้นโพธิ ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแสนสขุ อ าเภอพนม

ไพรจังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

339) 1500838702600MD5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทอ้งคุง้ (หมูท่ี ่13) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองดา่น

อ าเภอบางบอ่ จังหวดัสมทุรปราการ 170,000                             

340) 1500838702600MD6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กหนิ

เทนิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน

นอ้ยจังหวดัประจวบครีขีนัธ์ 170,000                             

341) 1500838702600MD8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

คลองลาว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมะมว่งสองตน้ อ าเภอ

เมอืงนครศรธีรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             



342) 1500838702600ME0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

โนนสมบรูณ์ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอ

เมอืงบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 170,000                             

343) 1500838702600ME1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัสุ

ธรรมรังสคีรีวีนาวาส (ตาลเดีย่ว)องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่

สะอาด อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 170,000                             

344) 1500838702600ME2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ชมุชนนาโป-โคกสวุรรณ (2558)เทศบาลเมอืงมกุดาหาร 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จังหวดัมกุดาหาร 170,000                             

345) 1500838702600ME3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

แสนสขุ บา้นทา่ลาด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแสนสขุ 

อ าเภอพนมไพร จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

346) 1500838702600ME5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลขามป้อม 2เทศบาลต าบลขามป้อม อ าเภอ

เขมราฐ จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

347) 1500838702600ME6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โพนงอย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตร

วสิยั จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

348) 1500838702600ME7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ดงหวาย เทศบาลต าบลเกาะแกว้อ าเภอเสลภมู ิจังหวดั

รอ้ยเอ็ด 170,000                             

349) 1500838702600ME9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บากหนองเทา เทศบาลต าบลวงัหลวง อ าเภอเสลภมู ิจังหวดั

รอ้ยเอ็ด 170,000                             

350) 1500838702600MF1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑ ์เทศบาลนครแมส่อด

อ าเภอแมส่อด จังหวดัตาก 170,000                             

351) 1500838702600MF3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

คอโซทะ เทศบาลต าบลแมจั่นอ าเภออุม้ผาง จังหวดัตาก

170,000                             

352) 1500838702600MF4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเสงิสาง เทศบาลต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิ

สางจังหวดันครราชสมีา 170,000                             

353) 1500838702600MF5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสารภอีงคก์ารบรหิารสว่นต าบล

สารภอี าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

354) 1500838702600MF6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชะอวดองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชะ

อวดอ าเภอชะอวด จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

355) 1500838702600MF7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบางจาก เทศบาลต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

356) 1500838702600MF8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาไมไ้ผอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบล

นาไมไ้ผอ่ าเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

357) 1500838702600MF9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

มัสยดิดารลุอามาน เทศบาลต าบลทา่งิว้อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราชจังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

358) 1500838702600MG1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแว(บา้นทุง่กระจดู) องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลนาแว อ าเภอฉวางจังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

359) 1500838702600MG2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กหนอง

จกิ - โคกทราง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนางหลง อ าเภอชะ

อวดจังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

360) 1500838702600MG3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าตกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

น ้าตกอ าเภอนานอ้ย จังหวดัน่าน 170,000                             

361) 1500838702600MG5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

ดงบงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง 

จังหวดับงึกาฬ 170,000                             

362) 1500838702600MG8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ป่าไรโ่นนมว่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพันทา อ าเภอ

โซพ่สิยั จังหวดับงึกาฬ 170,000                             

363) 1500838702600MG9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลนครพระนครศรอียธุยาเทศบาลนคร

พระนครศรอียธุยาอ าเภอพระนครศรอียธุยา จังหวดั

พระนครศรอียธุยา 170,000                             

364) 1500838702600MH1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจ าป่าหวาย องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมอืงพะเยาจังหวดัพะเยา 170,000                             



365) 1500838702600MH2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทุง่ชมุพล เทศบาลต าบลลานขอ่ย อ าเภอป่าพะยอม จังหวดั

พัทลงุ 170,000                             

366) 1500838702600MH3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทับหมันองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ทับหมันอ าเภอตะพานหนิ จังหวดัพจิติร 170,000                             

367) 1500838702600MH4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคกพัฒนา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาสะเม็ง อ าเภอดอน

ตาลจังหวดัมกุดาหาร 170,000                             

368) 1500838702600MH5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาแพงโคกน ้าสรา้ง เทศบาลต าบลหวา้นใหญ ่อ าเภอหวา้น

ใหญ ่จังหวดัมกุดาหาร 170,000                             

369) 1500838702600MH6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ป่งขาม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่งขามดงหม ูอ าเภอหวา้น

ใหญจั่งหวดัมกุดาหาร 170,000                             

370) 1500838702600MH7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

แมเ่ตีย๋ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ผาปุ้ม อ าเภอแมล่านอ้ย

จังหวดัแมฮ่อ่งสอน 170,000                             

371) 1500838702600MH8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ขัน้ไดใหญ ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขัน้ไดใหญ ่อ าเภอ

เมอืงยโสธร จังหวดัยโสธร 170,000                             

372) 1500838702600MH9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองไผ ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงิหโ์คก อ าเภอเกษตร

วสิยัจังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

373) 1500838702600MI2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

ป่าสงัข ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่าสงัข ์อ าเภอจตรุพักตร

พมิานจังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

374) 1500838702600MI4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนน ้าเงนิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแวงควง อ าเภอ

ศรสีมเด็จ จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

375) 1500838702600MI6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลโพธิช์ยั เทศบาลต าบลโพธิช์ยั อ าเภอพนม

ไพรจังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

376) 1500838702600MI7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

แจซ้อ้น องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมอืงปาน 

จังหวดัล าปาง 170,000                             

377) 1500838702600MI8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนายางองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนา

ยางอ าเภอสบปราบ จังหวดัล าปาง 170,000                             

378) 1500838702600MJ0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เจรญิสขุ เทศบาลต าบลนาดนิค าอ าเภอเมอืงเลย จังหวดัเลย

170,000                             

379) 1500838702600MJ1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนามแทง่ เทศบาลต าบลศรสีองรัก อ าเภอดา่นซา้ย จังหวดั

เลย 170,000                             

380) 1500838702600MJ2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัป่า

ธรรมวเิวก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรฐีาน อ าเภอภกูระดงึ

จังหวดัเลย 170,000                             

381) 1500838702600MJ3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดันคิมศลิาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหมากเขยีบ 

อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

382) 1500838702600MJ6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กระเจา เทศบาลต าบลโนนสงูอ าเภอขนุหาญ จังหวดัศรสีะ

เกษ 170,000                             

383) 1500838702600MJ7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดัสวา่งอารมณ์ เทศบาลต าบลน ้าค า อ าเภอเมอืงศรสีะ

เกษ จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

384) 1500838702600MJ8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหัวชา้ง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหนองหัวชา้ง อ าเภอกันทรารมยจั์งหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

385) 1500838702600MK1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เดือ่ เทศบาลต าบลผอืใหญอ่ าเภอโพธิศ์รสีวุรรณ จังหวดัศรี

สะเกษ 170,000                             

386) 1500838702600MK2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นปราสาท องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปราสาท อ าเภอหว้ย

ทับทันจังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

387) 1500838702600MK3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่น

อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             



388) 1500838702600MK7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ลานตาเมอืง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นใหมไ่ชยมงคล 

อ าเภอทุง่เสลีย่ม จังหวดัสโุขทัย 170,000                             

389) 1500838702600MK8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรนีครองคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรี

นครอ าเภอศรนีคร จังหวดัสโุขทัย 170,000                             

390) 1500838702600MK9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทับผึง้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทับ

ผึง้อ าเภอศรสี าโรง จังหวดัสโุขทัย 170,000                             

391) 1500838702600ML0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุสะเทยีน องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรบีญุเรอืงจังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             

392) 1500838702600ML3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

มว่งคนั เทศบาลต าบลมว่งคนัอ าเภอโพธิท์อง จังหวดั

อา่งทอง 170,000                             

393) 1500838702600ML4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

ดอนชะเอม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนชะเอม อ าเภอทา่

มะกาจังหวดักาญจนบรุี 170,000                             

394) 1500838702600ML5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเหลา่กลาง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเหลา่กลาง อ าเภอฆอ้งชยัจังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

395) 1500838702600ML7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

โพธิช์ยับุง่คลา้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบวัขาว อ าเภอกฉุิ

นารายณ์ จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

396) 1500838702600ML8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาไครอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลนา

ไครอ้ าเภอกฉุนิารายณ์ จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

397) 1500838702600MM2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

โนนทอง (ชมุชนรว่มใจ) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนทอง

 อ าเภอแวงใหญ ่จังหวดัขอนแกน่ 170,000                             

398) 1500838702600MM3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หมืน่เทพ เทศบาลต าบลหว้ยงอู าเภอหันคา จังหวดัชยันาท

170,000                             

399) 1500838702600MM4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่งไมแ้กว้ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลชอ่งไมแ้กว้ อ าเภอทุง่ตะโกจังหวดัชมุพร 170,000                             

400) 1500838702600MM5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

ดอนตนั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน 

จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

401) 1500838702600MM6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่กอ๊องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่

กอ๊อ าเภอแมส่รวย จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

402) 1500838702600MM7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจรญิเมอืง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจรญิเมอืง อ าเภอพาน จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

403) 1500838702600MM9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นนุ

เซะโปล ้เทศบาลต าบลแมจั่นอ าเภออุม้ผาง จังหวดัตาก

170,000                             

404) 1500838702600MN3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นคอ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

บา้นคอ้อ าเภอโพนสวรรค ์จังหวดันครพนม 170,000                             

405) 1500838702600MN4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ดงขวาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบอ่ อ าเภอนาแก 

จังหวดันครพนม 170,000                             

406) 1500838702600MN5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัศรี

บญุเรอืง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนจาน อ าเภอโพน

สวรรคจั์งหวดันครพนม 170,000                             

407) 1500838702600MN6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองบวันาค องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนเพ็ด อ าเภอ

ประทายจังหวดันครราชสมีา 170,000                             

408) 1500838702600MN7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

พระ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบญุมาก

จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

409) 1500838702600MN8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนวดับา้นทุง่สวา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่สวา่ง 

อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

410) 1500838702600MN9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวงัไผ่

เทศบาลต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จังหวดัชยันาท

170,000                             



411) 1500838702600MO0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองยาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสขุเดอืนหา้ อ าเภอเนนิ

ขามจังหวดัชยันาท 170,000                             

412) 1500838702600MO1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

ดอนยาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนยาง อ าเภอปะทวิ

จังหวดัชมุพร 170,000                             

413) 1500838702600MO3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชยัเทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชยั

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

414) 1500838702600MO4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กลว้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรคี ้า อ าเภอแมจั่น จังหวดั

เชยีงราย 170,000                             

415) 1500838702600MO5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ใหม ่เทศบาลนครเชยีงรายอ าเภอเมอืงเชยีงราย จังหวดั

เชยีงราย 170,000                             

416) 1500838702600MO6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาสมงิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

เขาสมงิอ าเภอเขาสมงิ จังหวดัตราด 170,000                             

417) 1500838702600MO7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแหลมกลดั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมอืงตราดจังหวดัตราด 170,000                             

418) 1500838702600MO8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กผึง้

หลวง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นผึง้ อ าเภอเมอืง

นครพนมจังหวดันครพนม 170,000                             

419) 1500838702600MO9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุง่ขีเ้หล็ก องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบุง่ขีเ้หล็ก อ าเภอสงูเนนิ จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

420) 1500838702600MP0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนดู ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย 

จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

421) 1500838702600MP1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสขุเกษม องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

สขุเกษม อ าเภอปักธงชยั จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

422) 1500838702600MP3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

แหลม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ศาลา อ าเภอทา่ศาลา 

จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

423) 1500838702600MP4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลทา่ยาง เทศบาลต าบลทา่ยาง อ าเภอทุง่ใหญ่

จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

424) 1500838702600MP5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กงหรา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาโร อ าเภอทุง่สง จังหวดั

นครศรธีรรมราช 170,000                             

425) 1500838702600MP6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

วงัววั เทศบาลต าบลควนกลางอ าเภอพปินู จังหวดั

นครศรธีรรมราช 170,000                             

426) 1500838702600MP7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนา้ศาล เทศบาลต าบลหนา้สตนอ าเภอหัวไทร จังหวดั

นครศรธีรรมราช 170,000                             

427) 1500838702600MP8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจอมพระองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

จอมพระอ าเภอทา่วงัผา จังหวดัน่าน 170,000                             

428) 1500838702600MP9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาด ีเทศบาลต าบลโนนสวา่งอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวดับงึ

กาฬ 170,000                             

429) 1500838702600MQ1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนสวนปอ เทศบาลต าบลบงึงาม อ าเภอบงึโขงหลง 

จังหวดับงึกาฬ 170,000                             

430) 1500838702600MQ6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

โนนโพธิ ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่

พสิยั จังหวดับงึกาฬ 170,000                             

431) 1500838702600MQ7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลภซูางองคก์ารบรหิารสว่นต าบลภู

ซางอ าเภอภซูาง จังหวดัพะเยา 170,000                             

432) 1500838702600MQ9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

จันนา เทศบาลต าบลดอนทรายอ าเภอควนขนุน จังหวดัพัทลงุ

170,000                             

433) 1500838702600MR1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเขาชยัสนเทศบาลต าบลเขาชยัสน อ าเภอเขา

ชยัสน จังหวดัพัทลงุ 170,000                             



434) 1500838702600MR2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ต าบลหว้ยเกต ุองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยเกต ุอ าเภอ

ตะพานหนิจังหวดัพจิติร 170,000                             

435) 1500838702600MR3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นยางองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

บา้นยางอ าเภอวดัโบสถ ์จังหวดัพษิณุโลก 170,000                             

436) 1500838702600MR4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนครป่าหมาก องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุม่จังหวดัพษิณุโลก 170,000                             

437) 1500838702600MS0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

พรหมจรรย ์เทศบาลต าบลโคกกกมว่ง อ าเภอโพนทอง 

จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

438) 1500838702600MS2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สระแกว้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสระแกว้ อ าเภอพนมไพร

จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

439) 1500838702600MS4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเลย 1องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั

เลยอ าเภอเมอืงเลย จังหวดัเลย 170,000                             

440) 1500838702600MS5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองผ า เทศบาลต าบลนาดนิค าอ าเภอเมอืงเลย จังหวดัเลย

170,000                             

441) 1500838702600MS6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เมตตาฐานสโมนุสรณ์ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผานอ้ย 

อ าเภอวงัสะพงุ จังหวดัเลย 170,000                             

442) 1500838702600MS7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

วดัพัทธสมีาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัสะพงุ อ าเภอ

วงัสะพงุ จังหวดัเลย 170,000                             

443) 1500838702600MS8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคนผง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสานตม อ าเภอภเูรอื 

จังหวดัเลย 170,000                             

444) 1500838702600MT0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัพุ

ทธาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยสม้ อ าเภอภกูระดงึ

จังหวดัเลย 170,000                             

445) 1500838702600MT1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัศรี

สวา่ง เทศบาลต าบลภกูระดงึอ าเภอภกูระดงึ จังหวดัเลย 170,000                             

446) 1500838702600MT2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

คอนสา เทศบาลต าบลคอนสาอ าเภอปากชม จังหวดัเลย

170,000                             

447) 1500838702600MT3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

นาคหงษา เทศบาลต าบลทา่ชา้งคลอ้ง อ าเภอผาขาว 

จังหวดัเลย 170,000                             

448) 1500838702600MT4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนป่าซาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนป่าซาง อ าเภอผา

ขาวจังหวดัเลย 170,000                             

449) 1500838702600MT5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กปวน

พอุงคก์ารบรหิารสว่นต าบลปวนพอุ าเภอหนองหนิ จังหวดัเลย

170,000                             

450) 1500838702600MT7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ภทูองตะวนัตก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลภฝู้าย อ าเภอขนุ

หาญจังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

451) 1500838702600MT8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางองคก์ารบรหิารสว่นต าบลยาง

อ าเภอกันทรารมย ์จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

452) 1500838702600MT9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาจะเรยี องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปรอืใหญ ่อ าเภอขขุนัธ์

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

453) 1500838702600MU0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

ปรอืคนั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปรอืใหญ ่อ าเภอขขุนัธ ์

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

454) 1500838702600MU4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

วงักระแส องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นผึง้ อ าเภอเมอืง

นครพนม จังหวดันครพนม 170,000                             

455) 1500838702600MU5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

แสงสวา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง

จังหวดันครพนม 170,000                             

456) 1500838702600MU7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หว้ยไหสมบรูณ์ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นคอ้ อ าเภอ

โพนสวรรค ์จังหวดันครพนม 170,000                             



457) 1500838702600MU8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

ปากแพรก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากแพรก อ าเภอปาก

พนังจังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

458) 1500838702600MV0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ป่ายาง เทศบาลต าบลทา่งิว้อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช

จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

459) 1500838702600MV1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กรงุหยัน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกรงุหยัน อ าเภอทุง่ใหญ่

จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

460) 1500838702600MV2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

วดัไตรวทิยาราม เทศบาลต าบลถ ้าใหญ ่อ าเภอทุง่สง 

จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

461) 1500838702600MV3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บางใหญ ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางจาก เมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

462) 1500838702600MV5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัทา่

เกวยีน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองขอ่ย อ าเภอปากเกร็ด

จังหวดันนทบรุี 170,000                             

463) 1500838702600MV7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

นาสวรรค ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาสวรรค ์อ าเภอเมอืงบงึ

กาฬ จังหวดับงึกาฬ 170,000                             

464) 1500838702600MV9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กหว้ย

ทรายทอง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั 

จังหวดับงึกาฬ 170,000                             

465) 1500838702600MW1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบา้นเหลา่เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแม่

ใจ จังหวดัพะเยา 170,000                             

466) 1500838702600MW5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

แมก่องแป เทศบาลต าบลแมย่วมอ าเภอแมส่ะเรยีง จังหวดั

แมฮ่อ่งสอน 170,000                             

467) 1500838702600MW6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หว้ยผึง้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ผาปุ้ม อ าเภอแมล่านอ้ย

จังหวดัแมฮ่อ่งสอน 170,000                             

468) 1500838702600MW7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

คอ้ใต ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคอ้เหนอื อ าเภอเมอืงยโสธร

จังหวดัยโสธร 170,000                             

469) 1500838702600MW8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เชยีงเพ็ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเชยีงเพ็ง อ าเภอป่าติว้

จังหวดัยโสธร 170,000                             

470) 1500838702600MW9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกรงปินังองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

กรงปินังอ าเภอกรงปินัง จังหวดัยะลา 170,000                             

471) 1500838702600MX0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นซี

เยาะ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาโงยซแิน อ าเภอยะหา 

จังหวดัยะลา 170,000                             

472) 1500838702600MX3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สวนมอญ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลองีอ่ง อ าเภอจตรุพักตร

พมิาน จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

473) 1500838702600MX5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนกระดิง่ทอง (เทศบาล๒) เทศบาลต าบลสวุรรณภมูิ

อ าเภอสวุรรณภมู ิจังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

474) 1500838702600MX6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ตาลม เทศบาลต าบลเมอืงไพรอ าเภอเสลภมู ิจังหวดัรอ้ยเอ็ด

170,000                             

475) 1500838702600MX7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลหนองลอ่งเทศบาลต าบลหนองลอ่ง อ าเภอ

เวยีงหนองลอ่ง จังหวดัล าพนู 170,000                             

476) 1500838702600MX8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กโพน

สวา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชยัพฤกษ์ อ าเภอเมอืงเลย

จังหวดัเลย 170,000                             

477) 1500838702600MX9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบฮุมองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบฮุม

อ าเภอเชยีงคาน จังหวดัเลย 170,000                             

478) 1500838702600MY0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หว้ยลาด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสานตม อ าเภอภเูรอื

จังหวดัเลย 170,000                             

479) 1500838702600MY1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ซ าบา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยสม้ อ าเภอภกูระดงึ 

จังหวดัเลย 170,000                             



480) 1500838702600MY2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ปางคอม เทศบาลต าบลเชยีงกลม อ าเภอปากชม จังหวดัเลย

170,000                             

481) 1500838702600MY3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรตีระกลู องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลศรตีระกลู อ าเภอขขุนัธ ์จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

482) 1500838702600MY4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ซ าตาโตง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

483) 1500838702600MY9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

ชาด - หอ่งนอ้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผักไหม อ าเภอ

หว้ยทับทัน จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

484) 1500838702600MZ0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

กระสงัข ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผักไหม อ าเภอหว้ยทับ

ทันจังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

485) 1500838702600MZ2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ตลิง่ชนั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตลิง่ชนั อ าเภอจะนะ 

จังหวดัสงขลา 170,000                             

486) 1500838702600MZ3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เชงิแส เทศบาลต าบลเชงิแสอ าเภอกระแสสนิธุ ์จังหวดั

สงขลา 170,000                             

487) 1500838702600MZ5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โหนด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นโหนด อ าเภอสะบา้ยอ้ย

จังหวดัสงขลา 170,000                             

488) 1500838702600MZ6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเทพา เทศบาลต าบลเทพา อ าเภอเทพา 

จังหวดัสงขลา 170,000                             

489) 1500838702600MZ9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ก าแพง เทศบาลต าบลก าแพงอ าเภอละง ูจังหวดัสตลู 170,000                             

490) 1500838702600N06 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟัลทค์อนกรตีแบบ 

PavementIn - Place Recycing รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

นศ.ถ 23-001 สายทางหลวงหมายเลข 4016 หมทูี ่1,2

บา้นหว้ยทรายขาว ต าบลบา้นเกาะ กวา้ง 8 เมตร ยาว 580

เมตร หนา0.05 เมตร เทศบาลต าบลพรหมโลก อ าเภอ

พรหมครีจัีงหวดันครศรธีรรมราช 3,191,000                          

491) 1500838702600N31 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายบา้นถ ้าเจรญิ บา้นหว้ย

สะอาดหมูท่ี ่1 ต าบลถ ้าเจรญิ กวา้ง 5เมตร ยาว 3,000 เมตร

 หนา 0.15เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลถ ้าเจรญิ อ าเภอ

โซพ่สิยั จังหวดับงึกาฬ 9,400,000                          

492) 1500838702600NA1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะตาเลีย้ง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเกาะตาเลีย้ง อ าเภอศรสี าโรงจังหวดัสโุขทัย 170,000                             

493) 1500838702600NA2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

น ้าพ ุองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นน ้าพ ุอ าเภอครีมีาศ 

จังหวดัสโุขทัย 170,000                             

494) 1500838702600NA4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นซา่น องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

บา้นซา่น อ าเภอศรสี าโรง จังหวดัสโุขทัย 170,000                             

495) 1500838702600NA6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หวา้น องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอ

ปรางคก์ูจั่งหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

496) 1500838702600NA7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ประจ ามัสยดิทา่สงูบน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ศาลา 

อ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

497) 1500838702600NA8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

วดัสวา่งสามัคค ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชมภพูร อ าเภอศรี

วไิลจังหวดับงึกาฬ 170,000                             

498) 1500838702600NA9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

วดัสอนเจรญิราษฎร ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาสงิห ์

อ าเภอศรวีไิล จังหวดับงึกาฬ 170,000                             

499) 1500838702600NB0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดัชยัชมุแสง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชมุแสง อ าเภอ

กระสงัจังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

500) 1500838702600NB1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

วดัอทุยาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึแก อ าเภอมหา

ชนะชยัจังหวดัยโสธร 170,000                             

501) 1500838702600NB2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

วดัฐติปัิญญาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรบีญุเรอืง 

อ าเภอศรบีญุเรอืง จังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             



502) 1500838702600NB3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเบญจ

คาม หมู ่9 ต าบลหว้ยหนิลาดองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ย

หนิลาด อ าเภอสวุรรณภมู ิจังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

503) 1500838702600NB4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โพนสะอาด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเหลา่หลวง อ าเภอ

เกษตรวสิยั จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

504) 1500838702600NB5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

โพนสะอาด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเหลา่หลวง อ าเภอ

เกษตรวสิยั จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

505) 1500838702600NB7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยไผอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบล

หว้ยไผอ่ าเภอแสวงหา จังหวดัอา่งทอง 170,000                             

506) 1500838702600NB8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สรา้งถอ่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหัว

ตะพาน จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

507) 1500838702600NB9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองไหล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหัว

ตะพาน จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

508) 1500838702600NC0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

อัมพร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา 

จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

509) 1500838702600NC2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนามว่งองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนา

มว่งอ าเภอประจักษ์ศลิปาคม จังหวดัอดุรธานี 170,000                             

510) 1500838702600NC3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กทา่

แฝกอนุสรณ์ 1 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรว่มจติร อ าเภอทา่

ปลาจังหวดัอตุรดติถ์ 170,000                             

511) 1500838702600NC5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ดนิด าค าไฮ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลธาตนุอ้ย อ าเภอเขือ่ง

ในจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

512) 1500838702600NC6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก IT

เฉลมิพระเกยีรตบิา้นชทีวนองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชทีวน

อ าเภอเขือ่งใน จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

513) 1500838702600NC7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

เขือ่งกลาง เทศบาลต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จังหวดั

อบุลราชธานี 170,000                             

514) 1500838702600NC8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดับญุธศิาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาโพธิก์ลาง 

อ าเภอโขงเจยีม จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

515) 1500838702600NC9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หว้ยท ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลถ ้าแข ้อ าเภอตระการพชืผล

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

516) 1500838702600ND0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

โพนไพร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะพอื อ าเภอตระการ

พชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

517) 1500838702600ND1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดัศรสีกุาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกศุกร อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

518) 1500838702600ND2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดับา้นดอนยาว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นตมู อ าเภอ

นาจะหลวย จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

519) 1500838702600ND3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดัโคกนอ้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นตมู อ าเภอนา

จะหลวย จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

520) 1500838702600ND4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นโนนสงู องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกา่ขาม อ าเภอน ้ายนื

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

521) 1500838702600ND5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองทัพ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกา่ขาม อ าเภอน ้ายนื

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

522) 1500838702600ND6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ไร ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะบา่ย อ าเภอศรเีมอืงใหม ่

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

523) 1500838702600ND7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนิแห ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคอ้นอ้ย อ าเภอส าโรง 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

524) 1500838702600ND8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บอน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบอน อ าเภอส าโรง จังหวดั

อบุลราชธานี 170,000                             



525) 1500838702600ND9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เหลา่ค า องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอ่ อ าเภอสรินิธร

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

526) 1500838702600NE0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โพนเมอืง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่

เสอืโกก้ จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

527) 1500838702600NE1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลปิน เทศบาลต าบลปิน อ าเภอลอง จังหวดัแพร่

170,000                             

528) 1500838702600NE5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

ไชยสถาน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืง

น่านจังหวดัน่าน 170,000                             

529) 1500838702600NE6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเวยีงสา เทศบาลต าบลเวยีงสา อ าเภอเวยีงสา

จังหวดัน่าน 170,000                             

530) 1500838702600NE7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลโคกปีบ เทศบาลต าบลโคกปีบ อ าเภอ

ศรมีโหสถจังหวดัปราจนีบรุี 170,000                             

531) 1500838702600NE8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

มัสยดิตาแกะกอืดา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตาแกะ อ าเภอ

ยะหริง่จังหวดัปัตตานี 170,000                             

532) 1500838702600NE9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรเีทพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรี

เทพอ าเภอศรเีทพ จังหวดัเพชรบรูณ์ 170,000                             

533) 1500838702600NF0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บงึกระจับ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึกระจับ อ าเภอวเิชยีร

บรุจัีงหวดัเพชรบรูณ์ 170,000                             

534) 1500838702600NF1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

ตาหลงัใน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตาหลงัใน อ าเภอวงัน ้า

เย็นจังหวดัสระแกว้ 170,000                             

535) 1500838702600NF2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

โบสถด์อนล าแพน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางตาเถร 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จังหวดัสพุรรณบรุี 170,000                             

536) 1500838702600NF3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนิปนุองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนิ

ปนุอ าเภอเขาพนม จังหวดักระบี่ 170,000                             

537) 1500838702600NF4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สมอทอง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทองหลาง อ าเภอ

หว้ยคตจังหวดัอทัุยธานี 170,000                             

538) 1500838702600NF5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนหอม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนหอม อ าเภอเมอืง

สกลนคร จังหวดัสกลนคร 170,000                             

539) 1500838702600NF6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กมัสยดิ

รแูตบาต ู(รอตนับาต)ู องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกะลวุอ 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จังหวดันราธวิาส 170,000                             

540) 1500838702600NF7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคกตเีต องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางปอ เมอืงนราธวิาส

จังหวดันราธวิาส 170,000                             

541) 1500838702600NG0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสีเ่หลีย่ม องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

สีเ่หลีย่ม อ าเภอประโคนชยั จังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

542) 1500838702600NG1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กอัมพ

วนั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหล็กไฟ อ าเภอคเูมอืง 

จังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

543) 1500838702600NG3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ดงเย็น เทศบาลต าบลบา้นดา่นอ าเภอบา้นดา่น จังหวดับรุรัีมย์

170,000                             

544) 1500838702600NG4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

โคกสวา่งชยัศร ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสวา่ง อ าเภอ

หนองกี ่จังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

545) 1500838702600NG5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคกเพชร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลล านางรอง อ าเภอโนน

ดนิแดง จังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

546) 1500838702600NG6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ตาพระ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกขมิน้ อ าเภอพลบัพลา

ชยัจังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

547) 1500838702600NG7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชา่งป่ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ชา่งป่ีอ าเภอศขีรภมู ิจังหวดัสรุนิทร์ 170,000                             



548) 1500838702600NG8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขว่งเปาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ขว่งเปาอ าเภอจอมทอง จังหวดัเชยีงใหม่ 170,000                             

549) 1500838702600NH0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กไชย

ราช องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน

นอ้ยจังหวดัประจวบครีขีนัธ์ 170,000                             

550) 1500838702600NH1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกะเปาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกะ

เปาอ าเภอครีรัีฐนคิม จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 170,000                             

551) 1500838702600NH2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

สวนสม้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว 

จังหวดัจันทบรุี 170,000                             

552) 1500838702600NH4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ยางจรม-โคกตระมงู องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตร าดม 

อ าเภอล าดวน จังหวดัสรุนิทร์ 170,000                             

553) 1500838702600NH5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กโนน

ดนิแดง (องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแสง) องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง จังหวดัอดุรธานี

170,000                             

554) 1500838702600NH6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนบา้นทัพยายปอนองคก์ารบรหิารสว่นต าบลประดูย่นื

อ าเภอลานสกั จังหวดัอทัุยธานี 170,000                             

555) 1500838702600NH7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัศรี

จมุพล (บา้นโนนใหญ)่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกอ่เอ ้

อ าเภอเขือ่งใน จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

556) 1500838702600NH8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลแมป่คูา เทศบาลต าบลแมป่คูา อ าเภอสนั

ก าแพงจังหวดัเชยีงใหม่ 170,000                             

557) 1500838702600NH9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ปากแพรก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั

จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

558) 1500838702600NI0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

วดัฉมิหลา เทศบาลต าบลหนา้สตนอ าเภอหัวไทร จังหวดั

นครศรธีรรมราช 170,000                             

559) 1500838702600NI1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

วดัใหม ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ใหญ ่อ าเภอทุง่ใหญ ่

จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

560) 1500838702600NI2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ควนไมแ้ดง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุง่

สงจังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

561) 1500838702600NI3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ตาหลวง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว 

จังหวดัน่าน 170,000                             

562) 1500838702600NI4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ต าบลทา่นา้ว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่นา้ว อ าเภอภเูพยีง

 จังหวดัน่าน 170,000                             

563) 1500838702600NI9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

ศลิาราษฎร ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพันทา อ าเภอ

โซพ่สิยั จังหวดับงึกาฬ 170,000                             

564) 1500838702600NJ0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศาลาครอุงคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ศาลาครอุ าเภอหนองเสอื จังหวดัปทมุธานี 170,000                             

565) 1500838702600NJ5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

น ้าตก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัใหม ่อ าเภอป่าบอน 

จังหวดัพัทลงุ 170,000                             

566) 1500838702600NK0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หว้ยทราย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่าไร ่อ าเภอดอนตาล

จังหวดัมกุดาหาร 170,000                             

567) 1500838702600NK1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทา่ผาปุ้ม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ผาปุ้ม อ าเภอแมล่า

นอ้ยจังหวดัแมฮ่อ่งสอน 170,000                             

568) 1500838702600NK2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัแม่

ปาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนัตคิรี ีอ าเภอแมล่านอ้ย 

จังหวดัแมฮ่อ่งสอน 170,000                             

569) 1500838702600NK3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ไทยเจรญิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไทยเจรญิ อ าเภอไทย

เจรญิ จังหวดัยโสธร 170,000                             

570) 1500838702600NK4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กดุคอกา่น องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงิ

นกทา จังหวดัยโสธร 170,000                             



571) 1500838702600NK5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นดูทุ่ง่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดูทุ่ง่ อ าเภอเมอืงยโสธร

จังหวดัเมอืงยโสธร 170,000                             

572) 1500838702600NK6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นพลบั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดูทุ่ง่ อ าเภอเมอืงยโสธร

จังหวดัยโสธร 170,000                             

573) 1500838702600NK7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ป่าแดง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดูน่อ้ย อ าเภอจตรุพักตร

พมิาน จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

574) 1500838702600NK9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองตาไก ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองตาไก ้อ าเภอ

โพธิช์ยัจังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

575) 1500838702600NL3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

พนัสดงสวา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชานุวรรณ อ าเภอ

พนมไพรจังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

576) 1500838702600NL4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หัวนา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองทัพไทย อ าเภอพนม

ไพรจังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

577) 1500838702600NL5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเฉลมิ

พระเกยีรต ิ80 พรรษา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนานวล 

อ าเภอพนมไพร จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

578) 1500838702600NL7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนกระเบือ้ง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลดอนกระเบือ้ง อ าเภอบา้นโป่ง จังหวดัราชบรุี 170,000                             

579) 1500838702600NL8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

หบุกระทงิ เทศบาลต าบลเบกิไพรอ าเภอบา้นโป่ง จังหวดั

ราชบรุี 170,000                             

580) 1500838702600NL9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลป่าซาง เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง

จังหวดัล าพนู 170,000                             

581) 1500838702600NM0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาซา่ว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาซา่ว อ าเภอเชยีงคาน 

จังหวดัเลย 170,000                             

582) 1500838702600NM1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หว้ยทอง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนสงู อ าเภอดา่นซา้ย

จังหวดัเลย 170,000                             

583) 1500838702600NM3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนสวนป่า เทศบาลต าบลน ้าค าอ าเภอเมอืงศรสีะเกษ 

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

584) 1500838702600NM4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนขา่(วดัโพนขา่) องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลโพนขา่ อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวดัศรสีะ

เกษ 170,000                             

585) 1500838702600NM9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นขะยงู องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทับ

ทันจังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

586) 1500838702600NN0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ผักไหมใหญ ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผักไหม อ าเภอหว้ย

ทับทันจังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

587) 1500838702600NN1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

ขีเ้หล็ก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลละเอาะ อ าเภอน ้าเกลีย้ง 

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

588) 1500838702600NN2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นแวด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลละเอาะ อ าเภอน ้าเกลีย้ง

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

589) 1500838702600NN4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลปรางคก์ู ่เทศบาลต าบลปรางคก์ู ่อ าเภอ

ปรางคก์ูจั่งหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

590) 1500838702600NN5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กผักขะ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผักขะอ าเภอวฒันานคร จังหวดั

สระแกว้ 170,000                             

591) 1500838702600NN6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองรังสติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นใหมไ่ชยมงคล 

อ าเภอทุง่เสลีย่ม จังหวดัสโุขทัย 170,000                             

592) 1500838702600NN7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมอืงดอนสกั เทศบาลเมอืงดอนสกั อ าเภอดอนสกั

จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 170,000                             

593) 1500838702600NN8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ไสขนุอนิทร ์เทศบาลต าบลชา้งซา้ย อ าเภอกาญจนดษิฐ ์

จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 170,000                             



594) 1500838702600NO0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาค าไฮ เทศบาลต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืง

หนองบวัล าภ ูจังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             

595) 1500838702600NO1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัศรี

สมุังคลาราม เทศบาลต าบลหัวนาอ าเภอเมอืงหนองบวัล าภ ู

จังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             

596) 1500838702600NO4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สามขา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสยีว อ าเภอโพธิศ์รสีวุรรณ

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

597) 1500838702600NO6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ระเบา๊ะ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะเคยีนราม อ าเภอภสูงิห ์

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

598) 1500838702600NO7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ผักขะ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลิน้ฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย 

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

599) 1500838702600NO8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เขวา เทศบาลต าบลหนองใหญอ่ าเภอเมอืงจันทร ์จังหวดัศรี

สะเกษ 170,000                             

600) 1500838702600NO9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะทอ้นองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

สะทอ้นอ าเภอเมอืงนาทว ีจังหวดัสงขลา 170,000                             

601) 1500838702600NP0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ป่างาม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตลิง่ชนั อ าเภอจะนะ 

จังหวดัสงขลา 170,000                             

602) 1500838702600NP1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ลกูรัก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควนร ูอ าเภอรัตภมู ิจังหวดั

สงขลา 170,000                             

603) 1500838702600NP3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ปากบาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยา่นซือ่ อ าเภอควนโดน

จังหวดัสตลู 170,000                             

604) 1500838702600NP4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หว้ยลกึ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมอืงสตลู

จังหวดัสตลู 170,000                             

605) 1500838702600NP5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทองเจรญิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทัพไทย อ าเภอตาพระ

ยาจังหวดัสระแกว้ 170,000                             

606) 1500838702600NP6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทับทมิสยาม 03 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทัพไทย อ าเภอ

ตาพระยา จังหวดัสระแกว้ 170,000                             

607) 1500838702600NP7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบา้นยาง เทศบาลต าบลบา้นยาง อ าเภอเสา

ไหจั้งหวดัสระบรุี 170,000                             

608) 1500838702600NP9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสวน(วดัจันทร)์ องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวดัสโุขทัย

170,000                             

609) 1500838702600NQ0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เขาทองผางับ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นน ้าพ ุอ าเภอครีี

มาศจังหวดัสโุขทัย 170,000                             

610) 1500838702600NQ1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ไทรงาม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา 

จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 170,000                             

611) 1500838702600NQ2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมอืงอา่งทอง เทศบาลเมอืงอา่งทอง อ าเภอเมอืง

อา่งทอง จังหวดัอา่งทอง 170,000                             

612) 1500838702600NQ3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดันา

ถาวร เทศบาลต าบลปทมุราชวงศา อ าเภอปทมุราชวงศา

จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

613) 1500838702600NQ4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ต าบลทา่ลี ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ลี ่อ าเภอกมุภวาปี 

จังหวดัอดุรธานี 170,000                             

614) 1500838702600NQ5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ดนูเลา เทศบาลต าบลจ าปีอ าเภอศรธีาต ุจังหวดัอดุรธานี

170,000                             

615) 1500838702600NQ6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองเตา่ดอนหายโศก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนหาย

โศกอ าเภอหนองหาน จังหวดัอดุรธานี 170,000                             

616) 1500838702600NQ8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทดิ

ไทอ้งคร์าชนัเทศบาลต าบลพันดอน เทศบาลต าบลพันดอน

อ าเภอกมุภวาปี จังหวดัอดุรธานี 170,000                             



617) 1500838702600NQ9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กดุลงิงอ้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงอดุรธานี

จังหวดัอดุรธานี 170,000                             

618) 1500838702600NR0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนโคกสวา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแสง 

อ าเภอหนองแสง จังหวดัอดุรธานี 170,000                             

619) 1500838702600NR1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เหลา่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงอดุรธาน ี

จังหวดัอดุรธานี 170,000                             

620) 1500838702600NR2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ซ าบอ้ หมูท่ี ่11 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผาเลอืด อ าเภอ

ทา่ปลา จังหวดัอตุรดติถ์ 170,000                             

621) 1500838702600NR6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดัมจุจลนิทาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกศุกร อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

622) 1500838702600NR7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาคายองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

นาคายอ าเภอตาลสมุ จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

623) 1500838702600NR8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

หนองเป็ด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาคาย อ าเภอตาลสมุ

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

624) 1500838702600NR9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กสวา่ง

อารมณ์ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไพบลูย ์อ าเภอน ้าขุน่ 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

625) 1500838702600NS0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นเกา่ขาม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกา่ขาม อ าเภอน ้ายนื

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

626) 1500838702600NS1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ดงตาหวงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเหลา่งาม อ าเภอโพธิ์

ไทรจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

627) 1500838702600NS3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลแสนสขุ เทศบาลต าบลแสนสขุ อ าเภอวารนิ

ช าราบจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

628) 1500838702600NS4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บรูพา 1 เทศบาลต าบลส าโรงอ าเภอส าโรง จังหวดั

อบุลราชธานี 170,000                             

629) 1500838702600NS5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

คนัเปือย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสรินิ

ธรจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

630) 1500838702600NS6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ป่าเลา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอ่ อ าเภอสรินิธร 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

631) 1500838702600NS7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นภู

ไทพัฒนา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอ่ อ าเภอสรินิธร

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

632) 1500838702600NS8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเขาบายศรเีทศบาลต าบลเขาบายศร ีอ าเภอ

ทา่ใหม ่จังหวดัจันทบรุี 170,000                             

633) 1500838702600NT0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

วงัโตนด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัโตนด อ าเภอนายาย

อามจังหวดัจันทบรุี 170,000                             

634) 1500838702600NT1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบา้นเพชรเทศบาลต าบลบา้นเพชร อ าเภอ

บ าเหน็จณรงค ์จังหวดัชยัภมู ิ 170,000                             

635) 1500838702600NT2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

นากลาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนากลาง อ าเภอโกรกพระ

จังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

636) 1500838702600NT3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนบา้นโคกมะขวดิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าโรงชยั

อ าเภอไพศาล ีจังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

637) 1500838702600NT4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทา่ขา้ม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไหลน่่าน อ าเภอเวยีงสา 

จังหวดัน่าน 170,000                             

638) 1500838702600NT5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

จาเราะ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาตมู อ าเภอยะรัง จังหวดั

ปัตตานี 170,000                             

639) 1500838702600NT6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สวนหมาก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ขา้ม อ าเภอปะนาเระ

จังหวดัปัตตานี 170,000                             



640) 1500838702600NT7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

นาประดู ่ต าบลนาประดู ่อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปัตตานี

170,000                             

641) 1500838702600NT8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เขา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลละหาร อ าเภอสายบรุ ีจังหวดั

ปัตตานี 170,000                             

642) 1500838702600NT9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

มัสยดิปลุากง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะโละ อ าเภอยะหริง่

 จังหวดัปัตตานี 170,000                             

643) 1500838702600NU0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กคา่ย

พอ่ขนุผาเมอืง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบรูณ์ จังหวดัเพชรบรูณ์ 170,000                             

644) 1500838702600NU1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กหลกั

ดา่น 2 บา้นโนนชาต ิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหลกัดา่น 

อ าเภอน ้าหนาว จังหวดัเพชรบรูณ์ 170,000                             

645) 1500838702600NU2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่อบิญุองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ทา่อบิญุอ าเภอหลม่สกั จังหวดัเพชรบรูณ์ 170,000                             

646) 1500838702600NU3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

พบิลูปัทมาคม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนามแจง อ าเภอ

บา้นหมี ่จังหวดัลพบรุี 170,000                             

647) 1500838702600NU4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนิลกูชา้ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกหาร อ าเภอเขา

พนมจังหวดักระบี่ 170,000                             

648) 1500838702600NU6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหันนางาม องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหันนางาม อ าเภอศรบีญุเรอืง จังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             

649) 1500838702600NV1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลศาลาแดงเทศบาลต าบลศาลาแดง อ าเภอ

เมอืงอา่งทอง จังหวดัอา่งทอง 170,000                             

650) 1500838702600NV2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

ราชสถติย ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลราชสถติย ์อ าเภอไชโย

จังหวดัอา่งทอง 170,000                             

651) 1500838702600NV3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาผอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

นาผอือ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

652) 1500838702600NV4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กดุปลาดกุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุปลาดกุ อ าเภอเมอืง

อ านาจเจรญิ จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

653) 1500838702600NV5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

หนองมะแซว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองมะแซว อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจรญิ จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

654) 1500838702600NV6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กดุอเีฒา่ เทศบาลต าบลหัวนาค าอ าเภอศรธีาต ุจังหวดั

อดุรธานี 170,000                             

655) 1500838702600NV8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคอ้ทององคก์ารบรหิารสว่นต าบล

คอ้ทองอ าเภอเขือ่งใน จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

656) 1500838702600NV9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทา่ศาลา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่งใน

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

657) 1500838702600NW0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นดงยาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกอ่เอ ้อ าเภอเขือ่งใน

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

658) 1500838702600NW1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

โนนโพธิ ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกอ่เอ ้อ าเภอเขือ่งใน

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

659) 1500838702600NW2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

โนนส าราญ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลถ ้าแข ้อ าเภอตระการ

พชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

660) 1500838702600NW3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บรูพา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะพอื อ าเภอตระการพชืผล

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

661) 1500838702600NW4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนใหญ ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาเกษม อ าเภอทุง่ศรี

อดุมจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

662) 1500838702600NW5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ดอนย/ูมว่งนอ้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาด ีอ าเภอนาเยยี

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             



663) 1500838702600NW6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

หนองดมุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไพบลูย ์อ าเภอน ้าขุน่

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

664) 1500838702600NW7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ค ากลาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกา่ขาม อ าเภอน ้ายนื

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

665) 1500838702600NW8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สรา้งโหงน่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

666) 1500838702600NW9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ตลาด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

667) 1500838702600NX0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บากชมุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอ่ อ าเภอสรินิธร 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

668) 1500838702600NX1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

มงคลใน เทศบาลต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

669) 1500838702600NX2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัศรี

เมอืง เทศบาลต าบลหนองคลา้อ าเภอทา่ใหม ่จังหวดัจันทบรุี

170,000                             

670) 1500838702600NX3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลอา่งครี ีเทศบาลต าบลอา่งครี ีอ าเภอมะขาม

จังหวดัจันทบรุี 170,000                             

671) 1500838702600NX4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทับขอน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากทรง อ าเภอพะโตะ๊

จังหวดัชมุพร 170,000                             

672) 1500838702600NX5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ในหว้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตากแดด อ าเภอเมอืง

ชมุพรจังหวดัชมุพร 170,000                             

673) 1500838702600NX6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาหนิลาด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาหนิลาด อ าเภอปาก

พลจัีงหวดันครนายก 170,000                             

674) 1500838702600NX7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

ศาลาแดง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศาลาแดง อ าเภอโกรก

พระจังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

675) 1500838702600NX8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกยไชยองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

เกยไชยอ าเภอชมุแสง จังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

676) 1500838702600NX9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าโรงชยั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลส าโรงชยั อ าเภอไพศาล ีจังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

677) 1500838702600NY0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบวัใหญอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบล

บวัใหญอ่ าเภอนานอ้ย จังหวดัน่าน 170,000                             

678) 1500838702600NY2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลดูใ่ต ้เทศบาลต าบลดูใ่ต ้อ าเภอเมอืงน่าน

จังหวดัน่าน 170,000                             

679) 1500838702600NY3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ปาลสั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควน อ าเภอปะนาเระ 

จังหวดัปัตตานี 170,000                             

680) 1500838702600NY4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บาตะกโูบ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสาคอบน อ าเภอมายอ

จังหวดัปัตตานี 170,000                             

681) 1500838702600NY7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

เนนิหยอ่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง

จังหวดัระยอง 170,000                             

682) 1500838702600NY8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ทา่ชา้ง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทุง่ทา่ชา้ง อ าเภอสระโบสถ ์จังหวดัลพบรุี 170,000                             

683) 1500838702600NZ1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคกหาร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกหาร อ าเภอเขาพนม

จังหวดักระบี่ 170,000                             

684) 1500838702600NZ2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลอากาศอ านวยเทศบาลต าบลอากาศอ านวย

อ าเภออากาศอ านวย จังหวดัสกลนคร 170,000                             

685) 1500838702600NZ3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

มัสยดิดารลุตะเล็ม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลโุบะบายะ 

อ าเภอยีง่อจังหวดันราธวิาส 170,000                             



686) 1500838702600NZ4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

มัสยดิดารลุวซุกอ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลโุบะบอืซา 

อ าเภอยีง่อจังหวดันราธวิาส 170,000                             

687) 1500838702600NZ7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแวง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

688) 1500838702600NZ9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ปรอื องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปรอื อ าเภอปราสาท จังหวดั

สรุนิทร์ 170,000                             

689) 1500838702600O32 ซอ่มสรา้งถนนผวิทางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่นศ.ถ.35-002 สายพนังกัน้น ้า(สนิวนัด ี- ชะเมา) หมู่

ที ่9 บา้นไมเ่สยีบ ต าบลทา่เรอื กวา้ง 6เมตร ยาว 2,300 

เมตร ไหลท่างแอสฟัลทต์กิคอนกรตีกวา้งขา้งละ1 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่เรอื อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช

 จังหวดันครศรธีรรมราช 9,890,000                          

690) 1500838702600O50 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

นบ.ถ.45-116 สายเคหะการเกษตรโครงการ 2 หมูท่ี ่5 บา้น

นราภริมยต์ าบลหนองเพรางาย กวา้ง 6เมตร ยาว 718 เมตร

 หนา 0.20เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองเพรางาย 

อ าเภอไทรนอ้ยจังหวดันนทบรุี 4,457,000                          

691) 1500838702600O64 เสรมิผวิทางแอสฟัลทต์กิคอนกรตีรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ชม.ถ.6-0005 สายบา้นซาง - หว้ยน ้ารนิหมูท่ี ่3 ต าบล

ขีเ้หล็ก กวา้ง 5เมตร ยาว 1,820 เมตร หนา 0.04เมตร 

เทศบาลต าบลขีเ้หล็กอ าเภอแมร่มิ จังหวดัเชยีงใหม่ 2,454,200                          

692) 1500838702600OA0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลหนองพลบัเทศบาลต าบลหนองพลบั อ าเภอ

หัวหนิ จังหวดัประจวบครีขีนัธ์ 170,000                             

693) 1500838702600OA1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บางเบดิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายทอง อ าเภอบาง

สะพานนอ้ย จังหวดัประจวบครีขีนัธ์ 170,000                             

694) 1500838702600OA2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบาง

เจรญิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน

นอ้ยจังหวดัประจวบครีขีนัธ์ 170,000                             

695) 1500838702600OA4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เหลา่หลวงใต ้หมูท่ี ่11 เทศบาลต าบลภดูนิ อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุจั์งหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

696) 1500838702600OA5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนวดัคูส้ลอด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสามตุม่ อ าเภอ

เสนา จังหวดัพระนครศรอียธุยา 170,000                             

697) 1500838702600OA6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทะเลนอ้ย เทศบาลต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน จังหวดั

พัทลงุ 170,000                             

698) 1500838702600OA7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองปลงินอ้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสวุรรณคาม อ าเภอ

นคิมน ้าอนู จังหวดัสกลนคร 170,000                             

699) 1500838702600OA8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนตาเถร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

700) 1500838702600OB0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคกพระ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย

จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

701) 1500838702600OB1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนภบิาล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอ

ประทายจังหวดันครราชสมีา 170,000                             

702) 1500838702600OB2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสวนพรกิไทย องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลสวนพรกิไทย อ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวดัปทมุธานี

170,000                             

703) 1500838702600OB3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคกสงู เทศบาลต าบลค าอาฮวนอ าเภอเมอืงมกุดาหาร 

จังหวดัมกุดาหาร 170,000                             

704) 1500838702600OB5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองแดง เทศบาลต าบลโพธิช์ยัอ าเภอเมอืงหนองคาย 

จังหวดัหนองคาย 170,000                             

705) 1500838702600OB6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กโสภา

พมิขุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวดัหลวง อ าเภอโพนพสิยั 

จังหวดัหนองคาย 170,000                             

706) 1500838702600OB7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบวัค าเทศบาลต าบลบวัค า อ าเภอ

โพธิช์ยั จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             



707) 1500838702600OB8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

มว่งสวาสดิ ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพนา อ าเภอพนา 

จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

708) 1500838702600OC0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

ธาตสุวา่งโนนยาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุสระ อ าเภอ

เมอืงอดุรธาน ีจังหวดัอดุรธานี 170,000                             

709) 1500838702600OC2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลพนม เทศบาลต าบลพนม อ าเภอพนม จังหวดั

สรุาษฎรธ์านี 170,000                             

710) 1500838702600OC3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคกสนวน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุหวาย อ าเภอศขีรภมูิ

จังหวดัสรุนิทร์ 170,000                             

711) 1500838702600OC4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทา่มว่ง เทศบาลต าบลทา่มว่งอ าเภอเสลภมู ิจังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

712) 1500838702600OC5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กลาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าพี ้อ าเภอนาแก จังหวดั

นครพนม 170,000                             

713) 1500838702600OC6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชยัฤทธิอ์งคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ชยัฤทธิอ์ าเภอไชโย จังหวดัอา่งทอง 170,000                             

714) 1500838702600OC7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอนิทประมลู องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลอนิทประมลู อ าเภอโพธิท์องจังหวดัอา่งทอง 170,000                             

715) 1500838702600OC8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลศรธีาต ุเทศบาลต าบลศรธีาต ุอ าเภอศรธีาตุ

จังหวดัอดุรธานี 170,000                             

716) 1500838702600OC9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กผา

เลอืด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผาเลอืด อ าเภอทา่ปลา

จังหวดัอตุรดติถ์ 170,000                             

717) 1500838702600OD1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนบา้นหนองอาสา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงกา

รุง้อ าเภอบา้นไร ่จังหวดัอทัุยธานี 170,000                             

718) 1500838702600OD3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

พับ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกอ่เอ ้อ าเภอเขือ่งใน จังหวดั

อบุลราชธานี 170,000                             

719) 1500838702600OD4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

ฉมิพล ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเป้า อ าเภอตระการพชืผล 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

720) 1500838702600OD5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนเทศบาล 1 ขหุลปุระชาวทิยาคาร เทศบาลต าบล

ตระการพชืผล อ าเภอตระการพชืผลจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

721) 1500838702600OD6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นนาจะหลวย เทศบาลต าบลภจูองนายอย อ าเภอนาจะ

หลวยจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

722) 1500838702600OD7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ขีเ้หล็ก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาด ีอ าเภอนาเยยี จังหวดั

อบุลราชธานี 170,000                             

723) 1500838702600OD8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กดอน

โมกข-์ดอนเจรญิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไพบลูย ์อ าเภอ

น ้าขุน่จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

724) 1500838702600OD9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัซ า

หวาย เทศบาลต าบลสวีเิชยีรอ าเภอน ้ายนื จังหวดั

อบุลราชธานี 170,000                             

725) 1500838702600OE0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบอ่ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหนองบอ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจังหวดัอบุลราชธานี

170,000                             

726) 1500838702600OE1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ใต ้เทศบาลต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จังหวดั

อบุลราชธานี 170,000                             

727) 1500838702600OE2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

อบูมงุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสวา่ง อ าเภอส าโรง 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

728) 1500838702600OE3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กะแอก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสวา่ง อ าเภอส าโรง 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

729) 1500838702600OE4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนกอ่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอ่ อ าเภอสรินิธร 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             



730) 1500838702600OE5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หัวขวั เทศบาลต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

731) 1500838702600OE6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลขนุกระทงิเทศบาลต าบลขนุกระทงิ อ าเภอ

เมอืงชมุพร จังหวดัชมุพร 170,000                             

732) 1500838702600OE8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลตากฟ้า เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า

จังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

733) 1500838702600OE9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เจรญิผล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจรญิผล อ าเภอบรรพต

พสิยั จังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

734) 1500838702600OF2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

มว่งตึ๊ด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมว่งตึ๊ด อ าเภอภเูพยีง 

จังหวดัน่าน 170,000                             

735) 1500838702600OF3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

จาเราะบองอ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาตมู อ าเภอยะรัง 

จังหวดัปัตตานี 170,000                             

736) 1500838702600OF4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บางมะรวด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นกลาง อ าเภอปะนา

เระจังหวดัปัตตานี 170,000                             

737) 1500838702600OF5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

มอืลอ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปลอ่งหอย อ าเภอกะพอ้ 

จังหวดัปัตตานี 170,000                             

738) 1500838702600OF6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลยะหริง่ เทศบาลต าบลยะหริง่ อ าเภอยะหริง่

จังหวดัปัตตานี 170,000                             

739) 1500838702600OF7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ต าบลหนองแรต องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแรต อ าเภอ

ยะหริง่จังหวดัปัตตานี 170,000                             

740) 1500838702600OF8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเฉลมิ

พระเกตีรต ิ80 พรรษา เทศบาลต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน

จังหวดัเพชรบรูณ์ 170,000                             

741) 1500838702600OG0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองหม ูองคก์ารบรหิารสว่นต าบลประดูง่าม อ าเภอศรเีทพ

จังหวดัเพชรบรูณ์ 170,000                             

742) 1500838702600OG1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหัวล าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหัว

ล าอ าเภอทา่หลวง จังหวดัลพบรุี 170,000                             

743) 1500838702600OG2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองขาม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนามคล ีอ าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุี 170,000                             

744) 1500838702600OG3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บอ่มะมว่ง เทศบาลต าบลทรายขาว อ าเภอคลองทอ่มจังหวดั

กระบี่ 170,000                             

745) 1500838702600OG4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โพนยางค า องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนหอม อ าเภอเมอืง

สกลนคร จังหวดัสกลนคร 170,000                             

746) 1500838702600OG5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลตน้ไทร เทศบาลต าบลตน้ไทร อ าเภอบาเจาะ

จังหวดันราธวิาส 170,000                             

747) 1500838702600OG6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กบู ูองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จังหวดั

นราธวิาส 170,000                             

748) 1500838702600OG7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาโพธิ ์เทศบาลต าบลนาโพธิ ์อ าเภอนาโพธิ์

จังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

749) 1500838702600OG9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

สมณาวาส องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกูส่วนแตง อ าเภอบา้น

ใหมไ่ชยพจน ์จังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

750) 1500838702600OH0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สมบรูณ์ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุหวาย อ าเภอศขีรภมูิ

จังหวดัสรุนิทร์ 170,000                             

751) 1500838702600OH1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตลิง่ชนัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ตลิง่ชนัอ าเภอเหนอืคลอง จังหวดักระบี่ 170,000                             

752) 1500838702600OH3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ตะเฆค่า่ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัใหญ ่อ าเภอทา่ตะโก

จังหวดันครสวรรค์ 170,000                             



753) 1500838702600OH5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทุง่ยาว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทับใต ้อ าเภอหัวหนิ 

จังหวดัประจวบครีขีนัธ์ 170,000                             

754) 1500838702600OH6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลประศกุองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ประศกุอ าเภออนิทรบ์รุ ีจังหวดัสงิหบ์รุี 170,000                             

755) 1500838702600OH7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลขมิน้ บา้นนาอนิทรแ์ปลง เทศบาลต าบลขมิน้

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

756) 1500838702600OH8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สวา่ง หมูท่ี ่1 เทศบาลต าบลภดูนิอ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

757) 1500838702600OH9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดับญุ

เวทอทุยาน (บา้นกลว้ย)องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขามเฒา่

อ าเภอเมอืงนครพนม จังหวดันครพนม 170,000                             

758) 1500838702600OI0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บอ่แร ่เทศบาลต าบลแมจั่นอ าเภออุม้ผาง จังหวดัตาก 170,000                             

759) 1500838702600OI1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลสงูเนนิ เทศบาลต าบลสงูเนนิ อ าเภอสงูเนนิ

จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

760) 1500838702600OI2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนแดงองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

โนนแดงอ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

761) 1500838702600OI3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลจักราช เทศบาลต าบลจักราช อ าเภอจักราช

จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

762) 1500838702600OI4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองอา้ยแหนบ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนประดู ่อ าเภอ

สดีาจังหวดันครราชสมีา 170,000                             

763) 1500838702600OI5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ซาด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าพะเนยีง อ าเภอโนนแดง 

จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

764) 1500838702600OI7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทา่ส ีเทศบาลต าบลเกาะแกว้อ าเภอเสลภมู ิจังหวดัรอ้ยเอ็ด

170,000                             

765) 1500838702600OI8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลหนองสองหอ้งเทศบาลต าบลหนองสองหอ้ง

อ าเภอเมอืงหนองคาย จังหวดัหนองคาย 170,000                             

766) 1500838702600OI9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคกกอ่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกกอ่ง อ าเภอเมอืง

สกลนคร จังหวดัสกลนคร 170,000                             

767) 1500838702600OJ0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนจ าปาสามัคค ีเทศบาลต าบลสามัคคพัีฒนา อ าเภอ

อากาศอ านวย จังหวดัสกลนคร 170,000                             

768) 1500838702600OJ2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

วารมีขุาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหัวฝาย อ าเภอแคนดง

จังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

769) 1500838702600OJ3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นดงกระทงิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนขวาง อ าเภอ

บา้นดา่นจังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

770) 1500838702600OJ4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองหวา้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลละลวด อ าเภอช าน ิ

จังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

771) 1500838702600OJ7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองเรอื องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกูส่วนแตง อ าเภอบา้น

ใหมไ่ชยพจน ์จังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

772) 1500838702600OJ8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดับวั

ทอง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพรส าราญ อ าเภอคเูมอืง 

จังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

773) 1500838702600OK0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบา้นเชีย่วหลานเทศบาลต าบลบา้นเชีย่ว

หลานอ าเภอบา้นตาขนุ จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 170,000                             

774) 1500838702600OK2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กสะกา

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ

จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

775) 1500838702600OK3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนคิมพัฒนา องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลนคิมพัฒนา อ าเภอมะนัง จังหวดัสตลู 170,000                             



776) 1500838702600OK4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลโพธิพ์ระยาเทศบาลต าบลโพธิพ์ระยา อ าเภอ

เมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุี 170,000                             

777) 1500838702600OK5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กละกอ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรลีะกออ าเภอจักราช จังหวดั

นครราชสมีา 170,000                             

778) 1500838702600OK6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนงพระองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ขนงพระอ าเภอปากชอ่ง จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

779) 1500838702600OK7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นโนนขาม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนอดุม อ าเภอ

เมอืงยางจังหวดันครราชสมีา 170,000                             

780) 1500838702600OK8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าพะเนยีง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลส าพะเนยีง อ าเภอโนนแดงจังหวดันครราชสมีา 170,000                             

781) 1500838702600OL0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองผอื องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชา่งป่ี อ าเภอศขีรภมูิ

จังหวดัสรุนิทร์ 170,000                             

782) 1500838702600OL1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หาดสัง่ เทศบาลต าบลสรา้งนางขาว อ าเภอโพนพสิยั 

จังหวดัหนองคาย 170,000                             

783) 1500838702600OL2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

แคน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนใหญ ่อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ดจังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

784) 1500838702600OL3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

หนองแวง เทศบาลต าบลเกษตรวสิยัอ าเภอเกษตรวสิยั 

จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

785) 1500838702600OL4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนคอ้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแกว้ อ าเภอหัว

ตะพานจังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

786) 1500838702600OL5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองส ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองสามส ีอ าเภอเส

นางคนคิมจังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

787) 1500838702600OL6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลก าแพงใหญเ่ทศบาลต าบลก าแพงใหญ่

อ าเภออทุมุพรพสิยั จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

788) 1500838702600OL7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กดรณุ

รักษ์ เทศบาลต าบลตน้ครามอ าเภอบางปลามา้ จังหวดั

สพุรรณบรุี 170,000                             

789) 1500838702600OL8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ชา่งป่ี องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชา่งป่ี อ าเภอศขีรภมู ิจังหวดั

สรุนิทร์ 170,000                             

790) 1500838702600OL9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองไกข่นั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาขลงุ อ าเภอบา้น

โป่งจังหวดัราชบรุี 170,000                             

791) 1500838702600OM0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

วดัอ าพาพน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระการ อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

792) 1500838702600OM2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นอุม่

เมา่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเหลา่หลวง อ าเภอเกษตรวสิยั 

จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

793) 1500838702600OM4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หวาย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลภเูงนิ อ าเภอเสลภมู ิจังหวดั

รอ้ยเอ็ด 170,000                             

794) 1500838702600OM6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัยาง

คอ้ม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางคอ้ม อ าเภอพปินู จังหวดั

นครศรธีรรมราช 170,000                             

795) 1500838702600OM7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนมหาตมาคานธอีนุสรณ์(น ้าตกสายรุง้) องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลบา้นน ้าพ ุอ าเภอครีมีาศจังหวดัสโุขทัย 170,000                             

796) 1500838702600OM8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคกสะอาด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด อ าเภอ

ปราสาทจังหวดัสรุนิทร์ 170,000                             

797) 1500838702600OM9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ยา่นดู ่หมูท่ี ่10 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผาเลอืด อ าเภอ

ทา่ปลา จังหวดัอตุรดติถ์ 170,000                             

798) 1500838702600ON0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสขุฤทัยบา้นวงับา่งสามัคค ี

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสขุฤทัย อ าเภอหว้ยคตจังหวดั

อทัุยธานี 170,000                             



799) 1500838702600ON1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองเตา่ - หนองโพธิ ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึพะไล 

อ าเภอแกง้สนามนาง จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

800) 1500838702600ON2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กม.พัน

15 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน 

จังหวดัน่าน 170,000                             

801) 1500838702600ON4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคกเลาะ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแกว้ อ าเภอหัว

ตะพาน จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

802) 1500838702600ON5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคกศรบีญุเรอืง เทศบาลต าบลไกค่ า อ าเภอเมอืง

อ านาจเจรญิจังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

803) 1500838702600ON6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ลิน้ฟ้า องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นดู ่อ าเภออาจสามารถ 

จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

804) 1500838702600ON7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นคิมเกษตรกรรมทหารผา่นศกึแปลง 4 องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมานจังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

805) 1500838702600OO0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบา้นนเิวศนเ์ทศบาลต าบลบา้นนเิวศน ์อ าเภอ

ธวชับรุ ีจังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

806) 1500838702600OO1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

วดัอดุมพัฒนาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองภัยศนูย ์

อ าเภอเมอืงหนองบวัล าภ ูจังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             

807) 1500838702600OO2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

วดัสามัคคธีรรม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรบีญุเรอืง อ าเภอ

ศรบีญุเรอืง จังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             

808) 1500838702600OO3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ผาสงิห ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน 

จังหวดัน่าน 170,000                             

809) 1500838702600OO4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

เมอืงหม ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงหม ีอ าเภอเมอืง

หนองคาย จังหวดัหนองคาย 170,000                             

810) 1500838702600OO5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ภเูขาทอง เทศบาลต าบลค าพองุอ าเภอโพธิช์ยั จังหวดั

รอ้ยเอ็ด 170,000                             

811) 1500838702600OO7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บงึบา้น (เสารห์า้) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึสามัคค ี

อ าเภอบงึสามัคค ีจังหวดัก าแพงเพชร 170,000                             

812) 1500838702600OO8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลอุม่เมา้ เทศบาลต าบลอุม่เมา้ อ าเภอธวชับรุี

จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

813) 1500838702600OO9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

บวัแดง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบวัแดง อ าเภอปทมุรัตต ์

จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

814) 1500838702600OP0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ไร ่เทศบาลต าบลไกค่ า อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จังหวดั

อ านาจเจรญิ 170,000                             

815) 1500838702600OP1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

สงบคารมณ์ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา

จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

816) 1500838702600OP2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

นาครัว เทศบาลต าบลนาครัวอ าเภอแมท่ะ จังหวดัล าปาง

170,000                             

817) 1500838702600OP3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมอืงแจระแม เทศบาลเมอืงแจระแม อ าเภอเมอืง

อบุลราชธาน ีจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

818) 1500838702600OP4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ดงถาวร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุหวาย อ าเภอศขีรภมู ิ

จังหวดัสรุนิทร์ 170,000                             

819) 1500838702600OP5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยอ์บรมกอ่นเกณฑใ์น

วดัชยัมงคลธรรมมาวาส องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองทุม่

อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 170,000                             

820) 1500838702600OP9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองแก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่กระบ า่ อ าเภอเลา

ขวญัจังหวดักาญจนบรุี 170,000                             

821) 1500838702600OQ0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลล าคลอง เทศบาลต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             



822) 1500838702600OQ1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

เจรญิธรรม เทศบาลต าบลโนนบรุอี าเภอสหัสขนัธ ์จังหวดั

กาฬสนิธุ์ 170,000                             

823) 1500838702600OQ2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองโพนสงู องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยอดแกง อ าเภอ

นามนจังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

824) 1500838702600OQ4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กดนิจี่

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดนิจีอ่ าเภอค ามว่ง จังหวดักาฬสนิธุ์

170,000                             

825) 1500838702600OQ5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนศลิา เทศบาลต าบลโนนศลิาอ าเภอสหัสขนัธ ์จังหวดั

กาฬสนิธุ์ 170,000                             

826) 1500838702600OQ6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบอ่ถ ้าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบอ่

ถ ้าอ าเภอขาณุวรลกัษบรุ ีจังหวดัก าแพงเพชร 170,000                             

827) 1500838702600OQ7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

เทพนมิติรมงคล เทศบาลต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม 

จังหวดัก าแพงเพชร 170,000                             

828) 1500838702600OQ9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลแคนเหนอื อ าเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ 170,000                             

829) 1500838702600OR0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กนคิม

โนนสมบรูณ์ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอ

บา้นแฮด จังหวดัขอนแกน่ 170,000                             

830) 1500838702600OR1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กดุหมากเห็บ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนสะอาด อ าเภอ

แวงใหญ ่จังหวดัขอนแกน่ 170,000                             

831) 1500838702600OR2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ดอนสนีวน เทศบาลต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวดั

ชยันาท 170,000                             

832) 1500838702600OR3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กะบกเตีย้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกะบกเตีย้ อ าเภอเนนิ

ขามจังหวดัชยันาท 170,000                             

833) 1500838702600OR4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทุง่ขีห้นอน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลละแม อ าเภอละแม 

จังหวดัชมุพร 170,000                             

834) 1500838702600OR8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนางแล เทศบาลต าบลนางแล อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

835) 1500838702600OR9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลสองแคว เทศบาลต าบลสองแคว อ าเภอดอย

หลอ่จังหวดัเชยีงใหม่ 170,000                             

836) 1500838702600OS0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลทา่พรกิเนนิทรายเทศบาลต าบลทา่พรกิเนนิ

ทรายอ าเภอเมอืงตราด จังหวดัตราด 170,000                             

837) 1500838702600OS1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ใหมเ่สรธีรรม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงั

เจา้จังหวดัตาก 170,000                             

838) 1500838702600OS2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

แมป่ะ หมู ่10 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมป่ะ อ าเภอแม่

สอดจังหวดัตาก 170,000                             

839) 1500838702600OS3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่ามะมว่ง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลป่ามะมว่ง อ าเภอเมอืงตากจังหวดัตาก 170,000                             

840) 1500838702600OS5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองปลาดกุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นผึง้ อ าเภอเมอืง

นครพนม จังหวดันครพนม 170,000                             

841) 1500838702600OS6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นผึง้องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

บา้นผึง้อ าเภอเมอืงนครพนม จังหวดันครพนม 170,000                             

842) 1500838702600OS8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาคณูใหญ ่องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลนาคณูใหญ ่อ าเภอนาหวา้ จังหวดันครพนม 170,000                             

843) 1500838702600OT0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทา่ตะเคยีน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพลบัพลา อ าเภอโชค

ชยัจังหวดันครราชสมีา 170,000                             

844) 1500838702600OT1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง(บา้นหนองมว่ง) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีงอ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จังหวดันครราชสมีา 170,000                             



845) 1500838702600OT3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางศาลา องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบางศาลา อ าเภอปากพนังจังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

846) 1500838702600OT4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บอ่ปลา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกรงุหยัน อ าเภอทุง่ใหญ ่

จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

847) 1500838702600OT5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นตลูองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

บา้นตลูอ าเภอชะอวด จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

848) 1500838702600OT6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

นาเหลอืง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาเหลอืง อ าเภอเวยีง

สาจังหวดัน่าน 170,000                             

849) 1500838702600OT7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลศรสี าราญเทศบาลต าบลศรสี าราญ อ าเภอพร

เจรญิ จังหวดับงึกาฬ 170,000                             

850) 1500838702600OU4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึบาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึ

บาอ าเภอหนองเสอื จังหวดัปทมุธานี 170,000                             

851) 1500838702600OU5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนวดัน ้าเตา้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าเตา้ อ าเภอ

บางบาลจังหวดัพระนครศรอียธุยา 170,000                             

852) 1500838702600OU8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลคกึคกั เทศบาลต าบลคกึคกั อ าเภอตะกัว่ป่า

จังหวดัพังงา 170,000                             

853) 1500838702600OU9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หยใีน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชะมวง อ าเภอควนขนุน 

จังหวดัพัทลงุ 170,000                             

854) 1500838702600OV0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลป่าบอน เทศบาลต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน

จังหวดัพัทลงุ 170,000                             

855) 1500838702600OV1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลหารเทา (บา้นคลองเรอื) เทศบาลต าบลหาร

เทา อ าเภอปากพะยนู จังหวดัพัทลงุ 170,000                             

856) 1500838702600OV2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ต าบลหนองแวง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแวง อ าเภอ

นคิมค าสรอ้ย จังหวดัมกุดาหาร 170,000                             

857) 1500838702600OV3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ประจ าต าบลแมส่ะเรยีง เทศบาลต าบลเมอืงยวมใต ้อ าเภอ

แมส่ะเรยีง จังหวดัแมฮ่อ่งสอน 170,000                             

858) 1500838702600OV5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองกบ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกูจ่าน อ าเภอค าเขือ่น

แกว้จังหวดัยโสธร 170,000                             

859) 1500838702600OV7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

น ้าออ้ม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าออ้ม อ าเภอเกษตรวสิยั

จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

860) 1500838702600OV8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลจตรุพักตรพมิานเทศบาลต าบลจตรุพักตร

พมิานอ าเภอจตรุพักตรพมิาน จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

861) 1500838702600OV9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

พยอม เทศบาลต าบลดนิด าอ าเภอจังหาร จังหวดัรอ้ยเอ็ด

170,000                             

862) 1500838702600OW2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กกทัน เทศบาลต าบลวงัหลวงอ าเภอเสลภมู ิจังหวดัรอ้ยเอ็ด

170,000                             

863) 1500838702600OW3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กทุง่

หมืน่-ทุง่แสน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองทัพไทย 

อ าเภอพนมไพร จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

864) 1500838702600OW4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

งิว้ เทศบาลต าบลโนนชยัศรอี าเภอโพนทอง จังหวดัรอ้ยเอ็ด

170,000                             

865) 1500838702600OW5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองออ้ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหนองออ้ อ าเภอบา้นโป่ง จังหวดัราชบรุี 170,000                             

866) 1500838702600OW6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแจห้ม่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแจ ้

หม่อ าเภอแจห้ม่ จังหวดัล าปาง 170,000                             

867) 1500838702600OW9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัศรี

ภกูระดงึพัฒนาราม เทศบาลต าบลภกูระดงึ อ าเภอภกูระดงึ

จังหวดัเลย 170,000                             



868) 1500838702600OX0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กา้นเหลอืง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหมากเขยีบ อ าเภอ

เมอืงศรสีะเกษ จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

869) 1500838702600OX1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลซ าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลซ า

อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

870) 1500838702600OX2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองลงุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผักไหม อ าเภอเมอืงหว้ย

ทับทัน จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

871) 1500838702600OX3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ปรอืใหญ ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปรอืใหญ ่อ าเภอขขุนัธ์

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

872) 1500838702600OX6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โซงเลง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองมา้ อ าเภอโพธิศ์รี

สวุรรณ จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

873) 1500838702600OX7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นอี

เซ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอเีซอ าเภอโพธิศ์รสีวุรรณ 

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

874) 1500838702600OX8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาทุง่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผักไหม อ าเภอหว้ยทับทัน

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

875) 1500838702600OX9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผักไหมองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ผักไหมอ าเภอหว้ยทับทัน จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

876) 1500838702600OY0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นตาโกน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตาโกน อ าเภอเมอืง

จันทรจั์งหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

877) 1500838702600OY4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ควนโตะ๊เหลง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควนโดน อ าเภอควน

โดนจังหวดัสตลู 170,000                             

878) 1500838702600OY5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ขอนคลาน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขอนคลาน อ าเภอทุง่

หวา้จังหวดัสตลู 170,000                             

879) 1500838702600OY7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กะสงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทัพไทย อ าเภอตาพระยา 

จังหวดัสระแกว้ 170,000                             

880) 1500838702600OY8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคกระกา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทัพไทย อ าเภอตาพระ

ยาจังหวดัสระแกว้ 170,000                             

881) 1500838702600OY9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กมลราษฎร ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นใหมไ่ชยมงคล 

อ าเภอทุง่เสลีย่ม จังหวดัสโุขทัย 170,000                             

882) 1500838702600OZ0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเวยีงสระ เทศบาลต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีง

สระจังหวดัสรุาษฎรธ์านี 170,000                             

883) 1500838702600OZ1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เหลา่ เทศบาลต าบลสรา้งนางขาว อ าเภอโพนพสิยั จังหวดั

หนองคาย 170,000                             

884) 1500838702600OZ2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ค าโคนสวา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอดุมพร อ าเภอเฝ้าไร่

จังหวดัหนองคาย 170,000                             

885) 1500838702600OZ3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัศรี

สงัวรเจรญิธรรม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนคิมพัฒนา 

อ าเภอโนนสงั จังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             

886) 1500838702600OZ4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคกสะอาด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนคิมพัฒนา อ าเภอ

โนนสงัจังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             

887) 1500838702600OZ5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ดงบาก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนคิมพัฒนา อ าเภอโนนสงั 

จังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             

888) 1500838702600OZ6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตลาดใหม ่(วดัตลาดใหม)่ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตลาดใหมอ่ าเภอวเิศษชยัชาญ 

จังหวดัอา่งทอง 170,000                             

889) 1500838702600OZ7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หว้ย เทศบาลต าบลหว้ย อ าเภอปทมุราชวงศา จังหวดั

อ านาจเจรญิ 170,000                             

890) 1500838702600OZ8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลน ้าปลกี เทศบาลต าบลน ้าปลกี อ าเภอเมอืง

อ านาจเจรญิ จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             



891) 1500838702600OZ9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลหัวตะพาน 2เทศบาลต าบลหัวตะพาน อ าเภอ

หัวตะพาน จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

892) 1500838702600P28 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจร Asphaltic 

Concrete (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling)รหัส

ทางหลวงทอ้งถิน่ บร.ถ.79-003 สายทางบา้นตาเป๊ก-บา้น

ประดาจะบก ต าบลเจรญิสขุ กวา้ง6 เมตร ยาว 2,075 เมตร 

หนา0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1เมตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเจรญิสขุ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรตจัิงหวดับรุรัีมย์ 6,750,000                          

893) 1500838702600P43 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 

สายถนนเลยีบรมิแมน่ ้าแมก่ลองดา้นบน - สะพานใหม ่อบต.

ทา่เสา หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 2,675ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลลกูแกอ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรุี 1,310,000                          

894) 1500838702600P61 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

กส.ถ.110-01 สายบา้นกอก หมูท่ี ่2 - บา้นหนองบวั หมูท่ี ่1

 ต าบลผาเสวย(ทางเขา้บา้นหนองบวั) กวา้ง 6เมตร ยาว 690

 เมตร หนา 0.15เมตร ลกูรังไหลท่างขา้งละ 0.50เมตร 

เทศบาลต าบลผาเสวยอ าเภอสมเด็จ จังหวดักาฬสนิธุ์ 2,329,000                          

895) 1500838702600P99 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ฉช.ถ

 81-001 สาย กสช.สาย 4 จากสะพานขา้มคลองชลประทาน

 ถงึบรเิวณทีน่า นางอารมณ์ เมยีงมาก หมูท่ี ่1 ต าบลบางโรง

 กวา้ง4 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา0.15 เมตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลบางโรง อ าเภอคลองเขือ่นจังหวดั

ฉะเชงิเทรา 3,008,000                          

896) 1500838702600PA0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

ปลาคา้ว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมอืง

อ านาจเจรญิ จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

897) 1500838702600PA1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาสนีวน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุปลาดกุ อ าเภอเมอืง

อ านาจเจรญิ จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

898) 1500838702600PA2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนแคน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหัว

ตะพาน จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

899) 1500838702600PA3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ค าขา่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหัว

ตะพานจังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

900) 1500838702600PA4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ชมุชนดอนหัน เทศบาลต าบลหนองบวัอ าเภอเมอืงอดุรธาน ี

จังหวดัอดุรธานี 170,000                             

901) 1500838702600PA5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ปะโค เทศบาลต าบลปะโคอ าเภอกมุภวาปี จังหวดัอดุรธานี

170,000                             

902) 1500838702600PA7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลแสงสวา่งเทศบาลต าบลแสงสวา่ง อ าเภอ

หนองแสง จังหวดัอดุรธานี 170,000                             

903) 1500838702600PA8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลปะโค เทศบาลต าบลปะโค อ าเภอกมุภวาปี

จังหวดัอดุรธานี 170,000                             

904) 1500838702600PB0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กหนอง

รวิหนัง เทศบาลต าบลหนองรวิหนัง อ าเภอหนองกงุศร ี

จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

905) 1500838702600PB1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยัจังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

906) 1500838702600PB2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดัอโศการาม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยอดแกง อ าเภอ

นามนจังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

907) 1500838702600PB3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กอก เทศบาลต าบลผาเสวยอ าเภอสมเด็จ จังหวดักาฬสนิธุ์

170,000                             

908) 1500838702600PB4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

เวฬวุนาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าราญใต ้อ าเภอสาม

ชยัจังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

909) 1500838702600PB5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนศาลาทอง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าราญใต ้อ าเภอ

สามชยั จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

910) 1500838702600PB6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

สวุรรณาราม เทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์

จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             



911) 1500838702600PB7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลค าใหญ ่เทศบาลต าบลค าใหญ ่อ าเภอหว้ย

เม็กจังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

912) 1500838702600PB9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัหามแห องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลวงัหามแห อ าเภอขาณุวรลกัษบรุจัีงหวดัก าแพงเพชร 170,000                             

913) 1500838702600PC1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิท์อง องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

โพธิท์อง อ าเภอปางศลิาทองจังหวดัก าแพงเพชร 170,000                             

914) 1500838702600PC3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลโนนฆอ้ง เทศบาลต าบลโนนฆอ้ง อ าเภอบา้น

ฝางจังหวดัขอนแกน่ 170,000                             

915) 1500838702600PC4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลมัญจาครี ีเทศบาลต าบลมัญจาครี ีอ าเภอ

มัญจาครีจัีงหวดัขอนแกน่ 170,000                             

916) 1500838702600PC5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

สระทอง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวง

ใหญ ่จังหวดัขอนแกน่ 170,000                             

917) 1500838702600PC6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลสรรพยา เทศบาลต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพ

ยาจังหวดัชยันาท 170,000                             

918) 1500838702600PC7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนวดัไผโ่พธิท์อง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชยั 

อ าเภอเมอืงชยันาท จังหวดัชยันาท 170,000                             

919) 1500838702600PC8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลทุง่ตะไคร(วดัทุง่โพธิท์อง) เทศบาลต าบลทุง่

ตะไคร อ าเภอทุง่ตะโก จังหวดัชมุพร 170,000                             

920) 1500838702600PC9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลสายน ้าค าเทศบาลต าบลสายน ้าค า อ าเภอแม่

จัน จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

921) 1500838702600PD0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเชยีงเคีย่นเทศบาลต าบลเชยีงเคีย่น อ าเภอ

เทงิ จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

922) 1500838702600PD1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ อ าเภอเทงิ

จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

923) 1500838702600PD2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเวยีงป่าเป้าเทศบาลต าบลเวยีงป่าเป้าอ าเภอ

เวยีงป่าเป้า จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

924) 1500838702600PD3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

อาขา่ป่ากลว้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมฟ้่าหลวง อ าเภอ

แมฟ้่าหลวง จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

925) 1500838702600PD4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเขา

ปนู องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาปนู อ าเภอหว้ยยอด 

จังหวดัตรัง 170,000                             

926) 1500838702600PD5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบอ่พลอยเทศบาลต าบลบอ่พลอย อ าเภอบอ่

ไร ่จังหวดัตราด 170,000                             

927) 1500838702600PD6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เป่ิงเคลิง่ เทศบาลต าบลแมจั่นอ าเภออุม้ผาง จังหวดัตาก 170,000                             

928) 1500838702600PD7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กยุเคลอ๊ะ เทศบาลต าบลแมจั่นอ าเภออุม้ผาง จังหวดัตาก

170,000                             

929) 1500838702600PD8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

มะโอโคะ เทศบาลต าบลแมจั่นอ าเภออุม้ผาง จังหวดัตาก

170,000                             

930) 1500838702600PE0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนทอง 1 องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผอื จังหวดัอดุรธานี 170,000                             

931) 1500838702600PE1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลลานสกั เทศบาลต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั

จังหวดัอทัุยธานี 170,000                             

932) 1500838702600PE4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

หนองดนูหนองโน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชทีวน อ าเภอ

เขือ่งในจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

933) 1500838702600PE5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดัศรตีสัสาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตากแดด 

อ าเภอตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             



934) 1500838702600PE6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดัสงัฆนวิาส องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระการ อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

935) 1500838702600PE7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัวน

วาส ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเป้าอ าเภอตระการพชืผล 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

936) 1500838702600PE8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ศรเีมอืง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาเกษม อ าเภอทุง่ศรอีดุม

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

937) 1500838702600PE9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

โนนสวา่ง สาขาหนองโด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไพบลูย ์

อ าเภอน ้าขุน่ จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

938) 1500838702600PF0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โพธิศ์ร ีเทศบาลต าบลโพธิศ์รอี าเภอพบิลูมังสาหาร จังหวดั

อบุลราชธานี 170,000                             

939) 1500838702600PF1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หวาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคเูมอืง อ าเภอวารนิช าราบ 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

940) 1500838702600PF2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

แกง่โดม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกง่โดม อ าเภอสวา่งวรีะ

วงศ ์จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

941) 1500838702600PF3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ผึง้โดม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกง่โดม อ าเภอสวา่งวรีะ

วงศจั์งหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

942) 1500838702600PF4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นเป้า เทศบาลต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

943) 1500838702600PF5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองแดง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาสะไม อ าเภอตระการ

พชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

944) 1500838702600PF6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทรัพยส์มบรูณ์ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะตอน อ าเภอสอย

ดาวจังหวดัจันทบรุี 170,000                             

945) 1500838702600PF7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลอดุมธัญญาเทศบาลต าบลอดุมธัญญาอ าเภอ

ตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

946) 1500838702600PF8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเนนิมะกอก องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเนนิมะกอก อ าเภอพยหุะครีจัีงหวดันครสวรรค์ 170,000                             

947) 1500838702600PF9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบอ่สวกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

บอ่สวกอ าเภอเมอืงน่าน จังหวดัน่าน 170,000                             

948) 1500838702600PG0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลหนองเสอืเทศบาลต าบลหนองเสอื อ าเภอ

หนองเสอื จังหวดัปทมุธานี 170,000                             

949) 1500838702600PG1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคกขีเ้หล็ก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาตมู อ าเภอยะรัง 

จังหวดัปัตตานี 170,000                             

950) 1500838702600PG2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

น ้าบอ่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นน ้าบอ่ อ าเภอปะนาเระ

จังหวดัปัตตานี 170,000                             

951) 1500838702600PG3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอน

อ าเภอปะนาเระ จังหวดัปัตตานี 170,000                             

952) 1500838702600PG4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

มัสยดิดารนอบีาดะห ์(บา้นโตะบาลา)องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลกะดนุงอ าเภอสายบรุ ีจังหวดัปัตตานี 170,000                             

953) 1500838702600PG5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัโบสถอ์งคก์ารบรหิารสว่นต าบล

วงัโบสถอ์ าเภอหนองไผ ่จังหวดัเพชรบรูณ์ 170,000                             

954) 1500838702600PG7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กทุง่

ควายกนิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ควายกนิ อ าเภอแกลง

จังหวดัระยอง 170,000                             

955) 1500838702600PG8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเพนยีดองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

เพนยีดอ าเภอโคกส าโรง จังหวดัลพบรุี 170,000                             

956) 1500838702600PG9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาพระองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

เขาพระอ าเภอเดมิบางนางบวช จังหวดัสพุรรณบรุี 170,000                             



957) 1500838702600PH0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลทรายขาวเทศบาลต าบลทรายขาว อ าเภอ

คลองทอ่ม จังหวดักระบี่ 170,000                             

958) 1500838702600PH3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพระงามองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

พระงามอ าเภอพรหมบรุ ีจังหวดัสงิหบ์รุี 170,000                             

959) 1500838702600PH5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

จะแนะ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ 

จังหวดันราธวิาส 170,000                             

960) 1500838702600PH7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัสุ

ทธาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหล็กไฟ อ าเภอคู

เมอืงจังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

961) 1500838702600PH8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

อนุบาล 3 ขวบ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชมุแสง องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลชมุแสง อ าเภอกระสงัจังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

962) 1500838702600PH9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนบา้นโนนยานาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพร

ส าราญอ าเภอคเูมอืง จังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

963) 1500838702600PI0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทา่ไมล้าย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึนคร อ าเภอหัวหนิ

จังหวดัประจวบครีขีนัธ์ 170,000                             

964) 1500838702600PI2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเวยีง (บา้นหว้ยเกีย๋ง) เทศบาลต าบลเวยีง

อ าเภอเชยีงแสน จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

965) 1500838702600PI3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนเทศบาลชมุชนวมิลวทิยา เทศบาลเมอืงตราด 

อ าเภอเมอืงตราด จังหวดัตราด 170,000                             

966) 1500838702600PI4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลผักตบ เทศบาลต าบลผักตบ อ าเภอหนอง

หานจังหวดัอดุรธานี 170,000                             

967) 1500838702600PI5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลแชแล เทศบาลต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี

จังหวดัอดุรธานี 170,000                             

968) 1500838702600PI6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่หลวง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทา่หลวง อ าเภอพมิาย จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

969) 1500838702600PI7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นคู

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าพะเนยีง อ าเภอโนนแดง 

จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

970) 1500838702600PI9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลศรเีชยีงใหมเ่ทศบาลต าบลศรเีชยีงใหม่

อ าเภอศรเีชยีงใหม ่จังหวดัหนองคาย 170,000                             

971) 1500838702600PJ0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ดอนคง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวดัหลวง อ าเภอโพนพสิยั 

จังหวดัหนองคาย 170,000                             

972) 1500838702600PJ1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

วงัหลวง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่

จังหวดัหนองคาย 170,000                             

973) 1500838702600PJ2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสกีายองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสี

กายอ าเภอเมอืงหนองคาย จังหวดัหนองคาย 170,000                             

974) 1500838702600PJ3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอาจสามารถ บา้นอนามัย หมทูี ่8

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ

จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

975) 1500838702600PJ4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวดัหลวงองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

วดัหลวงอ าเภอโพนพสิยั จังหวดัหนองคาย 170,000                             

976) 1500838702600PJ5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลกวนวนั เทศบาลต าบลกวนวนั อ าเภอเมอืง

หนองคาย จังหวดัหนองคาย 170,000                             

977) 1500838702600PJ7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บอ่ชะเนง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแกว้ อ าเภอหัว

ตะพาน จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

978) 1500838702600PJ8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทา่โป่ง เทศบาลต าบลเสรมิซา้ยอ าเภอเสรมิงาม จังหวดั

ล าปาง 170,000                             

979) 1500838702600PJ9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ส าโรงปราสาท องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าโรงปราสาท 

อ าเภอปรางคก์ู ่จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             



980) 1500838702600PK0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาดอกไม ้เทศบาลต าบลสามัคคพัีฒนา อ าเภออากาศ

อ านวยจังหวดัสกลนคร 170,000                             

981) 1500838702600PK1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

เทพประสทิธยิาราม เทศบาลต าบลโคกมะกอก อ าเภอเมอืง

ปราจนีบรุ ีจังหวดัปราจนีบรุี 170,000                             

982) 1500838702600PK2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

เทพไพรวลัย ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพมิาน อ าเภอนาแก 

จังหวดันครพนม 170,000                             

983) 1500838702600PK5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กราชนิ

กลู เทศบาลนครนครราชสมีาอ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

984) 1500838702600PK6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เกา่-บา้นนอ้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเกา่ อ าเภอดา่น

ขนุทดจังหวดันครราชสมีา 170,000                             

985) 1500838702600PK7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดับอ่

ลอ้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมเ่จา้อยูห่ัว อ าเภอเชยีรใหญ่

จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

986) 1500838702600PK8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัหัว

ล าภ ูองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวดั

นครศรธีรรมราช 170,000                             

987) 1500838702600PL1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเปลีย่นองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

เปลีย่นอ าเภอสชิล จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

988) 1500838702600PL2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาพรอุงคก์ารบรหิารสว่นต าบลนา

พรอุ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

989) 1500838702600PL3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ควนชงิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด 

จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

990) 1500838702600PL4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ในเขยีว 2 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหม

ครีจัีงหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

991) 1500838702600PL5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ปากเสยีว เทศบาลต าบลควนกลาง อ าเภอพปินู จังหวดั

นครศรธีรรมราช 170,000                             

992) 1500838702600PL6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สนัทะ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนัทะ อ าเภอนานอ้ย 

จังหวดัน่าน 170,000                             

993) 1500838702600PL7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

อดุมศรทัีศน ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึ

กาฬจังหวดับงึกาฬ 170,000                             

994) 1500838702600PM2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาทรายเจรญิสขุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาสงิห ์อ าเภอศรี

วไิลจังหวดับงึกาฬ 170,000                             

995) 1500838702600PM5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หลกัสบิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน

จังหวดัพัทลงุ 170,000                             

996) 1500838702600PM7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทะนง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทะนง อ าเภอโพทะเล 

จังหวดัพจิติร 170,000                             

997) 1500838702600PM8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพระ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทอง จังหวดัพษิณุโลก 170,000                             

998) 1500838702600PM9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

นคิมเกษตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่งขามดงหม ูอ าเภอ

หวา้นใหญ ่จังหวดัมกุดาหาร 170,000                             

999) 1500838702600PN0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หว้ยทราย เทศบาลต าบลแมย่วมอ าเภอแมส่ะเรยีง จังหวดั

แมฮ่อ่งสอน 170,000                             

1000) 1500838702600PN2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

บา้นกอืลอง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตลิง่ชนั อ าเภอ

บนันังสตาจังหวดัยะลา 170,000                             

1001) 1500838702600PN3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

บา้นฆอรอราแม เทศบาลต าบลปะแตอ าเภอยะหา จังหวดั

ยะลา 170,000                             

1002) 1500838702600PN4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เหลา่ลอ้ เทศบาลต าบลศรสีมเด็จอ าเภอศรสีมเด็จ จังหวดั

รอ้ยเอ็ด 170,000                             



1003) 1500838702600PN6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สงิหโ์คก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงิหโ์คก อ าเภอเกษตร

วสิยัจังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

1004) 1500838702600PN7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เอือ้อาทร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงลาน อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

1005) 1500838702600PO0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

บา้นเมอืงสรวง เทศบาลต าบลเมอืงสรวง อ าเภอเมอืงสรวง

จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

1006) 1500838702600PO1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนไฟองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ดอนไฟอ าเภอแมท่ะ จังหวดัล าปาง 170,000                             

1007) 1500838702600PO2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแกว้องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

นาแกว้อ าเภอเกาะคา จังหวดัล าปาง 170,000                             

1008) 1500838702600PO3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาหลวง องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

เขาหลวง อ าเภอวงัสะพงุ จังหวดัเลย 170,000                             

1009) 1500838702600PO4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัศรี

สะอาด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยสม้ อ าเภอภกูระดงึ 

จังหวดัเลย 170,000                             

1010) 1500838702600PO5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัผา

นกเคา้ เทศบาลต าบลภกูระดงึอ าเภอภกูระดงึ จังหวดัเลย 170,000                             

1011) 1500838702600PO6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

หว้ยไครศ้รัทธาธรรม เทศบาลต าบลทา่ชา้งคลอ้ง อ าเภอผา

ขาวจังหวดัเลย 170,000                             

1012) 1500838702600PO7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนขา่(บา้นบก) องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลโพนขา่ อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

1013) 1500838702600PO9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นหนองถม่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดู ่อ าเภอกันทรารมย์

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

1014) 1500838702600PP2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองมว่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผักแพว อ าเภอกันทรา

รมยจั์งหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

1015) 1500838702600PP4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

จันลม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสมศกัดิ ์อ าเภอขขุนัธ ์

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

1016) 1500838702600PP5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เขวา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิว์งศ ์อ าเภอขนุหาญ 

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

1017) 1500838702600PP6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ไชยองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ทุง่ไชยอ าเภออทุมุพรพสิยั จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

1018) 1500838702600PP7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลจานแสนไชยเทศบาลต าบลจานแสนไชย

อ าเภอหว้ยทับทัน จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

1019) 1500838702600PP8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลหว้ยทับทันเทศบาลต าบลหว้ยทับทัน อ าเภอ

หว้ยทับทัน จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

1020) 1500838702600PQ0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

แซรไปร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภสูงิห์

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

1021) 1500838702600PQ1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นคู

สระ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไผอ่ าเภอราษีไศล จังหวดัศรี

สะเกษ 170,000                             

1022) 1500838702600PQ2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงแคน องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเมอืงแคน อ าเภอราษีไศลจังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

1023) 1500838702600PQ3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หว้ยบอน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นโหนด อ าเภอสะบา้

ยอ้ย จังหวดัสงขลา 170,000                             

1024) 1500838702600PQ6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขวาทุง่องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

เขวาทุง่อ าเภอธวชับรุ ีจังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

1025) 1500838702600PQ7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กจอม

ศรมีณีวรรณ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระการ อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             



1026) 1500838702600PQ9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

วงัมว่ยเหนอื องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัสามัคค ีอ าเภอ

โพนทองจังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

1027) 1500838702600PR0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นวงั

ยาว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัสามัคค ีอ าเภอโพนทอง 

จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

1028) 1500838702600PR1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาทม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลภเูงนิ อ าเภอเสลภมู ิจังหวดั

รอ้ยเอ็ด 170,000                             

1029) 1500838702600PR2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

เนนิพจิติร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพจิติร อ าเภอนาหมอ่ม

จังหวดัสงขลา 170,000                             

1030) 1500838702600PR3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สามบอ่ เทศบาลต าบลบอ่ตรอุ าเภอระโนด จังหวดัสงขลา

170,000                             

1031) 1500838702600PR4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางเขยีด องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบางเขยีด อ าเภอสงิหนคร จังหวดัสงขลา 170,000                             

1032) 1500838702600PR5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เกาะไทร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแป-ระ อ าเภอทา่แพ

จังหวดัสตลู 170,000                             

1033) 1500838702600PR6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ผัง 117 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนคิมพัฒนา อ าเภอมะนัง 

จังหวดัสตลู 170,000                             

1034) 1500838702600PR7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก.บา้น

ผัง 18 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนคิมพัฒนา อ าเภอมะนัง 

จังหวดัสตลู 170,000                             

1035) 1500838702600PR8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลศรนีคร เทศบาลต าบลศรนีคร อ าเภอศรนีคร

จังหวดัสโุขทัย 170,000                             

1036) 1500838702600PR9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ต าบลหนองบวั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั อ าเภอศรี

นครจังหวดัสโุขทัย 170,000                             

1037) 1500838702600PS0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเมอืงเวยีงเทศบาลต าบลเมอืงเวยีง อ าเภอ

เวยีงสระ จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 170,000                             

1038) 1500838702600PS2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนสมบรูณ์ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืง

หนองบวัล าภ ูจังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             

1039) 1500838702600PS3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กดุฉมิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืง

หนองบวัล าภ ูจังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             

1040) 1500838702600PS4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ถ ้ากลองเพล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนทัน อ าเภอเมอืง

หนองบวัล าภ ูจังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             

1041) 1500838702600PS5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาวงั เทศบาลต าบลนาวงั อ าเภอเมอืง

อ านาจเจรญิ จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

1042) 1500838702600PS6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคกสวาสดิ ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาผอื อ าเภอเมอืง

อ านาจเจรญิ จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

1043) 1500838702600PS7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนโพธิ ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน

จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

1044) 1500838702600PS8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ค านอ้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหัว

ตะพานจังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

1045) 1500838702600PS9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

อา่งใหญ ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุง่ อ าเภอเมอืง

อ านาจเจรญิ จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

1046) 1500838702600PT0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนบา้นน ้าซบั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมด อ าเภอ

ลอือ านาจ จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

1047) 1500838702600PT1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาแต ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแต ้อ าเภอเมอืง

อ านาจเจรญิจังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

1048) 1500838702600PT2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ต าบลคมึใหญ ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคมึใหญ ่อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจรญิ จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             



1049) 1500838702600PT3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เขาดนิเหนอื องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลานสกั อ าเภอลาน

สกัจังหวดัอทัุยธานี 170,000                             

1050) 1500838702600PT5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองผักแพว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทองหลาง อ าเภอ

หว้ยคตจังหวดัอทัุยธานี 170,000                             

1051) 1500838702600PT6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ยางนอ้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกอ่เอ ้อ าเภอเขือ่งใน

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1052) 1500838702600PT7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ซะซอม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาโพธิก์ลาง อ าเภอโขง

เจยีมจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1053) 1500838702600PT8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมอืงเดชอดุม เทศบาลเมอืงเดชอดุม อ าเภอเดช

อดุมจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1054) 1500838702600PT9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดัไชยมงคล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกศุกร อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1055) 1500838702600PU0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดับรุรัีฐ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกศุกร อ าเภอตระการ

พชืผลจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1056) 1500838702600PU1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ตระการ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระการ อ าเภอตระการ

พชืผลจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1057) 1500838702600PU2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หลกัเมอืง เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1058) 1500838702600PU3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดับา้นโนนแดง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นตมู อ าเภอ

นาจะหลวย จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1059) 1500838702600PU4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนสขุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไรใ่ต ้อ าเภอพบิลูมังสา

หารจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1060) 1500838702600PU5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ปากบุง่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคนัไร ่อ าเภอสรินิธร 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1061) 1500838702600PU6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

แกง่ศรโีคตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอ่ อ าเภอสรินิธร

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1062) 1500838702600PU7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

พลาญชยั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอ่ อ าเภอสรินิธร

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1063) 1500838702600PU9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

ประสทิธเิวช องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางปลากด อ าเภอ

องครักษ์ จังหวดันครนายก 170,000                             

1064) 1500838702600PV0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลลาดยาว เทศบาลต าบลลาดยาว อ าเภอ

ลาดยาวจังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

1065) 1500838702600PV1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัทา่

ดนิแดง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางพระหลวง อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

1066) 1500838702600PV2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบรรพตพสิยั (ฝ่ังสม้เสีย้ว) เทศบาลต าบล

บรรพตพสิยั อ าเภอบรรพตพสิยั จังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

1067) 1500838702600PV3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

ส าโรงชยั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าโรงชยั อ าเภอไพศาลี

จังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

1068) 1500838702600PV4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนานอ้ยองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

นานอ้ยอ าเภอนานอ้ย จังหวดัน่าน 170,000                             

1069) 1500838702600PV5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โสรง่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาตมู อ าเภอยะรัง จังหวดั

ปัตตานี 170,000                             

1070) 1500838702600PV6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บาโงยะหา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาตมู อ าเภอยะรัง 

จังหวดัปัตตานี 170,000                             

1071) 1500838702600PV7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปะกาฮะรัง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลปะกาฮะรัง อ าเภอเมอืงปัตตาน ีจังหวดัปัตตานี 170,000                             



1072) 1500838702600PV8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ลาเกาะ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะจัน อ าเภอมายอ 

จังหวดัปัตตานี 170,000                             

1073) 1500838702600PV9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เขาวงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตรัง อ าเภอมายอ จังหวดั

ปัตตานี 170,000                             

1074) 1500838702600PW0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นกู

แบปยู ูองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมว่งเตีย้ อ าเภอแมล่าน 

จังหวดัปัตตานี 170,000                             

1075) 1500838702600PW1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาประดู ่เทศบาลต าบลนาประดู ่อ าเภอโคก

โพธิจั์งหวดัปัตตานี 170,000                             

1076) 1500838702600PW2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์

จังหวดัเพชรบรูณ์ 170,000                             

1077) 1500838702600PW3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ขนุรายา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะลนั

ตา จังหวดักระบี่ 170,000                             

1078) 1500838702600PW5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัศรี

จันทร ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาหัวบอ่ อ าเภอพรรณานคิม

จังหวดัสกลนคร 170,000                             

1079) 1500838702600PW6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลใหมน่าเพยีง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลใหมน่าเพยีง อ าเภอแวงใหญจั่งหวดัขอนแกน่ 170,000                             

1080) 1500838702600PX0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กอ าปึ

ลองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโชคเหนอื อ าเภอล าดวน จังหวดั

สรุนิทร์ 170,000                             

1081) 1500838702600PX1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นคู

ตนั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคตูนัอ าเภอกาบเชงิ จังหวดั

สรุนิทร์ 170,000                             

1082) 1500838702600PX2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทับใต ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทับใต ้อ าเภอหัวหนิ จังหวดั

ประจวบครีขีนัธ์ 170,000                             

1083) 1500838702600PX3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

แก เทศบาลต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนสงู จังหวดันครราชสมีา

170,000                             

1084) 1500838702600PX5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลละลมใหมพั่ฒนา องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลละลมใหมพั่ฒนา อ าเภอโชคชยั จังหวดั

นครราชสมีา 170,000                             

1085) 1500838702600PX6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองแวง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระทุม่ราย อ าเภอ

ประทายจังหวดันครราชสมีา 170,000                             

1086) 1500838702600PX7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

นพรัตน ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนพรัตน ์อ าเภอหนองเสอื 

จังหวดัปทมุธานี 170,000                             

1087) 1500838702600PY0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมดแดงองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

มดแดงอ าเภอศรปีระจันต ์จังหวดัสพุรรณบรุี 170,000                             

1088) 1500838702600PY1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัม

เหยงคณ์ เทศบาลต าบลทา่ระหัดอ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ี

จังหวดัสพุรรณบรุี 170,000                             

1089) 1500838702600PY2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยคตองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

หว้ยคตอ าเภอหว้ยคต จังหวดัอทัุยธานี 170,000                             

1090) 1500838702600PY3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองผอื องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาโพธิก์ลาง อ าเภอโขง

เจยีม จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1091) 1500838702600PY4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองไฮ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1092) 1500838702600PY6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นอ้ยนาเวนิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอ

หัวตะพาน จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

1093) 1500838702600PY7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาสดีานอ้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชานุมาน อ าเภอชานุ

มานจังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

1094) 1500838702600PY8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กสม

สะอาดเนนิกงุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองสามส ีอ าเภอ

เสนางคนคิม จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             



1095) 1500838702600PY9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแค องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหนองแค อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

1096) 1500838702600PZ0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ขอนแต ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอ

ปรางคก์ูจั่งหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

1097) 1500838702600PZ1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองผอื เทศบาลต าบลสามัคคพัีฒนา อ าเภออากาศอ านวย

จังหวดัสกลนคร 170,000                             

1098) 1500838702600PZ3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นหาด องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

บา้นหาด อ าเภอบา้นลาด จังหวดัเพชรบรุี 170,000                             

1099) 1500838702600PZ4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กอกนายงู องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาโพธิ ์อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอ็ด จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

1100) 1500838702600PZ6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

จันทรังษี องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเหลา่หลวง อ าเภอ

เกษตรวสิยั จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

1101) 1500838702600PZ8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัวงั

ไผ ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัไผ ่อ าเภอหว้ยกระเจา 

จังหวดักาญจนบรุี 170,000                             

1102) 1500838702600PZ9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัถ ้า

ปลา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสหัสขนัธ ์อ าเภอสหัสขนัธ ์

จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

1103) 1500838702600Q01 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สาย

เขา้หมูบ่า้นดอนอา้ยแขม หมูท่ี ่2ต าบลสบิเอ็ดศอก กวา้ง 4 

เมตรยาว 2,520 เมตร หนา 0.05 เมตรองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลสบิเอ็ดศอก อ าเภอบา้นโพธิ ์จังหวดัฉะเชงิเทรา 3,183,000                          

1104) 1500838702600Q03 ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี หมูท่ี ่9-12 

ต าบลโยธะกา กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000เมตร พรอ้มฝังทอ่

คอนกรตีเสรมิเหล็ก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางน ้าเปรีย้ว 

อ าเภอบางน ้าเปรีย้ว จังหวดัฉะเชงิเทรา 8,169,000                          

1105) 1500838702600Q35 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

บร.ถ.181-006 บา้นนาอดุม หมูท่ี ่14 ต าบลเสาเดยีว กวา้ง 4

 เมตร ยาว 918เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเสาเดยีว อ าเภอหนองหงส ์จังหวดับรุรัีมย์ 1,909,000                          

1106) 1500838702600Q37 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กพรอ้มวางทอ่ระบายน ้าและ

บอ่พักคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายซอยป้าสัน้ หมูท่ี ่1 ต าบล

คลองเจ็ด กวา้ง5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.20เมตร 

พรอ้มวางทอ่ระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดเสน้ผา่น

ศนูยก์ลาง 0.40 เมตร และบอ่พักคอนกรตีเสรมิเหล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง 

จังหวดัปทมุธานี 3,140,000                          

1107) 1500838702600Q38 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายซอยสายป่าน บา้น

คลองสบิสองลา่ง หมูท่ี ่3 กวา้ง 6 เมตรยาว 750 เมตร หนา

 0.15 เมตรไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.50เมตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลล าไทร อ าเภอล าลกูกา จังหวดัปทมุธานี

4,082,000                          

1108) 1500838702600Q49 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ปน.ถ. 95-010 สายบาตะปตู-ุสายโตะ๊จงบา้นดาลอ หมูท่ี ่3 

ต าบลมะนังยงกวา้ง 4 เมตร ยาว 850 เมตรองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลมะนังยงอ าเภอยะหริง่ จังหวดัปัตตานี 4,690,000                          

1109) 1500838702600Q51 ปรับปรงุซอ่มแซมเสรมิผวิจราจรพาราแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 

รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ. 63-005สายนาบา้นหนุน - 

บา้นควนประหมูท่ี ่1,5 ต าบลนาประดู ่จ านวน2 ชว่ง มพีืน้ที่

รวมไมน่อ้ยกวา่14,720 ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลนาประดู ่อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปัตตานี 5,646,000                          

1110) 1500838702600Q53 กอ่สรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ. 65-007 สาย 8หมูท่ี ่1 ต าบลบางเกา่ 

กวา้ง 5เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05เมตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลบางเกา่ อ าเภอสายบรุ ีจังหวดัปัตตานี 3,593,000                          

1111) 1500838702600Q64 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่ปน.ถ. 78-029 สายคนัคลองชลประทาน ชว่งที ่2 

หมูท่ี3่,4,5,8 ต าบลปะกาฮารัง มพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 15,070 

ตารางเมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปะกาฮะรัง อ าเภอเมอืง

ปัตตาน ีจังหวดัปัตตานี 8,000,000                          



1112) 1500838702600Q68 ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่ปน.ถ. 93-027 สายขา้งวดัมะกรดู- สีแ่ยกบา้นป่ากัน

 หมูท่ี ่5 ต าบลมะกรดู จ านวน 2 ชว่ง มพีืน้ทีร่วมไมน่อ้ยกวา่ 

11,637 ตารางเมตรเทศบาลต าบลมะกรดู อ าเภอโคกโพธิ ์

จังหวดัปัตตานี 6,139,000                          

1113) 1500838702600QA0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหัวงัวองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหัว

งัวอ าเภอยางตลาด จังหวดักาฬสนิธุ์ 170,000                             

1114) 1500838702600QA1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กดุหวา้ เทศบาลต าบลกดุหวา้อ าเภอกฉุนิารายณ์ จังหวดั

กาฬสนิธุ์ 170,000                             

1115) 1500838702600QA2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัชะพล ูองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

วงัชะพล ูอ าเภอขาณุวรลกัษบรุจัีงหวดัก าแพงเพชร 170,000                             

1116) 1500838702600QA5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ป่าเปือยเทพอ านวย เทศบาลต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเขา

สวนกวาง จังหวดัขอนแกน่ 170,000                             

1117) 1500838702600QA6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดับง

นอ้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่

จังหวดัขอนแกน่ 170,000                             

1118) 1500838702600QA7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคมึชาดองคก์ารบรหิารสว่นต าบลคึ

มชาดอ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวดัขอนแกน่ 170,000                             

1119) 1500838702600QA8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

โพธิศ์รสี าราญ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนางิว้ อ าเภอเขา

สวนกวาง จังหวดัขอนแกน่ 170,000                             

1120) 1500838702600QA9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ไรด่อน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสาร

คามจังหวดัฉะเชงิเทรา 170,000                             

1121) 1500838702600QB0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนวดัใหมศ่รัทธาราษฎรเ์ทศบาลต าบลนางลอื อ าเภอ

เมอืงชยันาท จังหวดัชยันาท 170,000                             

1122) 1500838702600QB1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ดอนตะเคยีน เทศบาลต าบลบางสน อ าเภอปะทวิ จังหวดั

ชมุพร 170,000                             

1123) 1500838702600QB2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลหว้ยไคร ้เทศบาลต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแม่

สายจังหวดัเชยีงราย 170,000                             

1124) 1500838702600QB3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ปางหมอปวง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่าสกั อ าเภอเชยีง

แสนจังหวดัเชยีงราย 170,000                             

1125) 1500838702600QB5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ป่ายาง (เหมอืงกลาง) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรคี ้า 

อ าเภอแมจั่น จังหวดัเชยีงราย 170,000                             

1126) 1500838702600QB7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

บา้นสา้นแดง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอา่วตง อ าเภอวงั

วเิศษจังหวดัตรัง 170,000                             

1127) 1500838702600QB8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนนทรยีอ์งคก์ารบรหิารสว่นต าบล

นนทรยีอ์ าเภอบอ่ไร ่จังหวดัตราด 170,000                             

1128) 1500838702600QB9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัตะเคยีน องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลวงัตะเคยีน อ าเภอเขาสมงิจังหวดัตราด 170,000                             

1129) 1500838702600QC0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ทลีอช ีเทศบาลต าบลแมจั่นอ าเภออุม้ผาง จังหวดัตาก 170,000                             

1130) 1500838702600QC1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ไผล่อ้ม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไผล่อ้ม อ าเภอบา้นแพง 

จังหวดันครพนม 170,000                             

1131) 1500838702600QC2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ดอนยาวนอ้ย เทศบาลต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จังหวดั

นครราชสมีา 170,000                             

1132) 1500838702600QC3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย ์องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชยัจังหวดันครราชสมีา 170,000                             

1133) 1500838702600QC4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนวดัใหมส่ าโรง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าโรง 

อ าเภอปักธงชยั จังหวดันครราชสมีา 170,000                             

1134) 1500838702600QC5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนบา้นเขวา้วทิยา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระทุม่

รายอ าเภอประทาย จังหวดันครราชสมีา 170,000                             



1135) 1500838702600QC6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองกระบอื องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลคลองกระบอื อ าเภอปากพนังจังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

1136) 1500838702600QC7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

วดัใหม ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควนกรด อ าเภอทุง่สง 

จังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

1137) 1500838702600QC9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

มัสยดิอัลมบูาร็อก เทศบาลต าบลทา่งิว้อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราชจังหวดันครศรธีรรมราช 170,000                             

1138) 1500838702600QD1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

รมิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรมิอ าเภอทา่วงัผา จังหวดัน่าน

170,000                             

1139) 1500838702600QD5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสระองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสระ

อ าเภอเชยีงมว่น จังหวดัพะเยา 170,000                             

1140) 1500838702600QD9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บอ่ทราย เทศบาลต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอป่าพะยอม จังหวดั

พัทลงุ 170,000                             

1141) 1500838702600QE1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บงึทับจ่ัน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแหลมรัง อ าเภอบงึนา

รางจังหวดัพจิติร 170,000                             

1142) 1500838702600QE3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

หนองหวา้ เทศบาลต าบลหนองขนาน อ าเภอเมอืงเพชรบรุี

จังหวดัเพชรบรุี 170,000                             

1143) 1500838702600QE4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หว้ยหมากหนุน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ผาปุ้ม อ าเภอ

แมล่านอ้ย จังหวดัแมฮ่อ่งสอน 170,000                             

1144) 1500838702600QE5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บงึแก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึแก อ าเภอมหาชนะชยั 

จังหวดัยโสธร 170,000                             

1145) 1500838702600QE6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาดดีอนจาน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาสะไมย ์อ าเภอ

เมอืงยโสธร จังหวดัยโสธร 170,000                             

1146) 1500838702600QE7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นสามเพยี องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดูทุ่ง่ อ าเภอเมอืง

ยโสธรจังหวดัยโสธร 170,000                             

1147) 1500838702600QE8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เซซง่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเชยีงเพ็ง อ าเภอป่าติว้ 

จังหวดัยโสธร 170,000                             

1148) 1500838702600QF1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

น ้าค า โนนตาแสง เทศบาลต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอปทมุ

รัตตจั์งหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

1149) 1500838702600QF2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เหลา่งิว้ เทศบาลต าบลจังหารอ าเภอจังหาร จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

1150) 1500838702600QF3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

วารสีวสัดิ ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวารสีวสัดิ ์อ าเภอพนม

ไพรจังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

1151) 1500838702600QF5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นโป่งองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

บา้นโป่งอ าเภองาว จังหวดัล าปาง 170,000                             

1152) 1500838702600QF7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลหนองยวงเทศบาลต าบลหนองยวง อ าเภอ

เวยีงหนองลอ่ง จังหวดัล าพนู 170,000                             

1153) 1500838702600QG0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เนนิแสง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปรอืใหญ ่อ าเภอขขุนัธ์

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

1154) 1500838702600QG3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนสมบรูณ์ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปรอืใหญ ่อ าเภอขุ

ขนัธจั์งหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

1155) 1500838702600QG4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ตาเบา๊ะ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปรอืใหญ ่อ าเภอขขุนัธ ์

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

1156) 1500838702600QG7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กสรา้ง

บาก เทศบาลต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัหนิ จังหวดัศรสีะเกษ

170,000                             

1157) 1500838702600QG8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โพงยาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหนิ

จังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             



1158) 1500838702600QG9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ต าบลขยงู องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขยงู อ าเภออทุมุพร

พสิยัจังหวดัศรสีะเกษ 170,000                             

1159) 1500838702600QH3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

บงึหมอก เทศบาลต าบลสม้ป่อยอ าเภอราษีไศล จังหวดัศรสีะ

เกษ 170,000                             

1160) 1500838702600QH4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพังลาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพัง

ลาอ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา 170,000                             

1161) 1500838702600QH5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

คลองบนั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสาคร อ าเภอทา่แพ 

จังหวดัสตลู 170,000                             

1162) 1500838702600QH7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเขา

ฉกรรจ ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขา

ฉกรรจจั์งหวดัสระแกว้ 170,000                             

1163) 1500838702600QH8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

น ้าเงนิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทัพไทย อ าเภอตาพระยา 

จังหวดัสระแกว้ 170,000                             

1164) 1500838702600QH9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

กะเปาใต ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ขนอน อ าเภอครีรัีฐ

นคิมจังหวดัสรุาษฎรธ์านี 170,000                             

1165) 1500838702600QI0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองมว่งชมพทูอง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงใหม่

อ าเภอศรบีญุเรอืง จังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             

1166) 1500838702600QI1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

หนองภัยศนูย ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองภัยศนูย ์

อ าเภอเมอืงหนองบวัล าภ ูจังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             

1167) 1500838702600QI2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กโนน

สงเปลอืย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองภัยศนูย ์อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล าภ ูจังหวดัหนองบวัล าภู 170,000                             

1168) 1500838702600QI5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาหนองใหญ ่หมู ่6 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไรส่สีกุ อ าเภอ

เสนางนคิม จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

1169) 1500838702600QI6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาเยยี เทศบาลต าบลนายมอ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จังหวดั

อ านาจเจรญิ 170,000                             

1170) 1500838702600QI7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

นาเรอืง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาผอื อ าเภอเมอืง

อ านาจเจรญิจังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

1171) 1500838702600QI8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนประชาสามัคค ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมด 

อ าเภอลอือ านาจ จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

1172) 1500838702600QI9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สามแยก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าโพน อ าเภอปทมุราช

วงศา จังหวดัอ านาจเจรญิ 170,000                             

1173) 1500838702600QJ1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ต าบลหนองนางนวล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองนางนวล

 อ าเภอหนองฉาง จังหวดัอทัุยธานี 170,000                             

1174) 1500838702600QJ2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดัสระบวั เทศบาลต าบลหนองผอื อ าเภอเขมราฐ จังหวดั

อบุลราชธานี 170,000                             

1175) 1500838702600QJ5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ธาตนุอ้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลธาตนุอ้ย อ าเภอเขือ่งใน

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1176) 1500838702600QJ6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ธาตกุลาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสหธาต ุอ าเภอเขือ่งใน

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1177) 1500838702600QJ7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นเอ ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกอ่เอ ้อ าเภอเขือ่งใน 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1178) 1500838702600QJ8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

วงัใหม ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแสงใหญ ่อ าเภอโขง

เจยีมจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1179) 1500838702600QJ9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โนนบก เทศบาลต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จังหวดั

อบุลราชธานี 170,000                             

1180) 1500838702600QK0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

ฉมิพล ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะพอื อ าเภอตระการพชืผล

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             



1181) 1500838702600QK1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดัราษฎรส์มด ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกศุกร อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1182) 1500838702600QK2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดัโพธิส์ระปทมุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกศุกร อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1183) 1500838702600QK3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ตมู องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นตมู อ าเภอนาจะหลวย 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1184) 1500838702600QK4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดับา้นนาด ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาด ีอ าเภอนาเยยี

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1185) 1500838702600QK5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวดัป่าดอนย ูองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาด ีอ าเภอนาเยยี

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1186) 1500838702600QK6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สระดอกคณู องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสวา่ง อ าเภอ

ส าโรงจังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1187) 1500838702600QK7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

เหลา่อนิทรแ์ปลง เทศบาลต าบลชอ่งเม็ก อ าเภอสรินิธร 

จังหวดัอบุลราชธานี 170,000                             

1188) 1500838702600QK8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไทรยอ้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ไทรยอ้ย อ าเภอเดน่ชยั จังหวดัแพร่ 170,000                             

1189) 1500838702600QL0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

วดัใหมส่ามัคค ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลศาลเจา้ไกต่อ่ 

อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

1190) 1500838702600QL1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โพธิส์ามัคค ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลศาลเจา้ไกต่อ่ อ าเภอ

ลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

1191) 1500838702600QL2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนวดับา้นใหม ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าโรงชยั

อ าเภอไพศาล ีจังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

1192) 1500838702600QL4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ปากน ้า เทศบาลเมอืงปัตตานอี าเภอเมอืงปัตตาน ีจังหวดั

ปัตตานี 170,000                             

1193) 1500838702600QL5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

บา้นหร่ัง เทศบาลต าบลมะกรดูอ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปัตตานี

170,000                             

1194) 1500838702600QL6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

จะรัง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจะรัง อ าเภอยะหริง่ จังหวดั

ปัตตานี 170,000                             

1195) 1500838702600QL7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสามแยก องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

สามแยก อ าเภอวเิชยีรบรุ ีจังหวดัเพชรบรูณ์ 170,000                             

1196) 1500838702600QL8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองทรายขาว องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหนองทรายขาว อ าเภอบา้นหมี ่จังหวดัลพบรุี 170,000                             

1197) 1500838702600QL9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ในไร ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืง

กระบีจั่งหวดักระบี่ 170,000                             

1198) 1500838702600QM0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

คลองยาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะ

ลนัตา จังหวดักระบี่ 170,000                             

1199) 1500838702600QM2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ค าผักแพว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนหอม อ าเภอเมอืง

สกลนคร จังหวดัสกลนคร 170,000                             

1200) 1500838702600QM3 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กดอน

กอย เทศบาลต าบลบวัสวา่งอ าเภอพรรณานคิม จังหวดั

สกลนคร 170,000                             

1201) 1500838702600QM4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ป่าไผ ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกาหลง อ าเภอศรสีาคร 

จังหวดันราธวิาส 170,000                             

1202) 1500838702600QM5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กผดงุ

มาตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลผดงุมาตร อ าเภอจะแนะ 

จังหวดันราธวิาส 170,000                             

1203) 1500838702600QM6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

ประชาชาต ิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงพลอง อ าเภอแคน

ดงจังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             



1204) 1500838702600QM7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นโนนมาลยั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหล็กไฟ อ าเภอ

คเูมอืง จังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

1205) 1500838702600QM8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

บา้นโคกปราสาท องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงฝ้าย 

อ าเภอหนองหงส ์จังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

1206) 1500838702600QN1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

สระกญุชร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพรส าราญ อ าเภอคู

เมอืงจังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

1207) 1500838702600QN2 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกลนัทาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลก

ลนัทาอ าเภอเมอืงบรุรัีมย ์จังหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

1208) 1500838702600QN4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบอ่น ้ารอ้น องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบอ่น ้ารอ้น อ าเภอกันตงั จังหวดัตรัง 170,000                             

1209) 1500838702600QN5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

โรงเรยีนบา้นพระพทุธบาทประสาธนว์ทิย ์องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลส าโรงชยั อ าเภอไพศาล ีจังหวดันครสวรรค์ 170,000                             

1210) 1500838702600QN6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตยุงบา้นบางปลาหมอ องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลตยุง อ าเภอหนองจกิจังหวดัปัตตานี 170,000                             

1211) 1500838702600QN7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมอืงทุง่ต าเสา (บา้นทุง่เลยีบ) เทศบาลเมอืงทุง่

ต าเสาอ าเภอหาดใหญ ่จังหวดัสงขลา 170,000                             

1212) 1500838702600QN8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กกอ่น

เกณฑว์ดัคหูา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคหูา อ าเภอสะบา้

ยอ้ยจังหวดัสงขลา 170,000                             

1213) 1500838702600QN9 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

แพรกหนามแดง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแพรกหนามแดง

อ าเภออัมพวา จังหวดัสมทุรสงคราม 170,000                             

1214) 1500838702600QO0 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบล

จักรสหี ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจักรสหี ์อ าเภอเมอืง

สงิหบ์รุจัีงหวดัสงิหบ์รุี 170,000                             

1215) 1500838702600QO1 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดั

ใหมส่งเปลอืย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กมุภวาปี จังหวดัอดุรธานี 170,000                             

1216) 1500838702600QO4 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ดงเจรญิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืง

อดุรธาน ีจังหวดัอดุรธานี 170,000                             

1217) 1500838702600QO5 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางปลามา้ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้จังหวดัสพุรรณบรุี 170,000                             

1218) 1500838702600QO6 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หัวแรต องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชา่งป่ี อ าเภอศขีรภมู ิ

จังหวดัสรุนิทร์ 170,000                             

1219) 1500838702600QO7 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

วดัโนนศรคีณู องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเดยีว อ าเภอ

หนองหงสจั์งหวดับรุรัีมย์ 170,000                             

1220) 1500838702600QO8 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

จมุจัง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอุม่เมา่ อ าเภอโพนทอง

จังหวดัรอ้ยเอ็ด 170,000                             

1221) 1500838702600QP0 การปรับภมูทัิศน ์ประกอบดว้ยกอ่สรา้งประตทูางเขา้ และ

วางทอ่ระบายน ้า คอนกรตีเสรมิเหล็กมอก.12 ชัน้ 3 ?

1.00x1.00จ านวน 8 ทอ่น จ านวน 1 แหง่องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหนา้เขาอ าเภอเขาพนม จังหวดักระบี่ 2,566,000                          

1222) 1500838702600QP3 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายเขาแกว้-คลองบอน ผวิ

ทางจราจร กวา้ง 6.00 เมตร ยาว2,300 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 13,800 ตารางเมตร พรอ้มไหล่

ทางลกูรังขา้งละ0.50 เมตร เทศบาลต าบลหนองตาคง 

อ าเภอโป่งน ้ารอ้น จังหวดัจันทบรุี 9,872,000                          

1223) 1500838702600QP5 ปรับภมูทัิศนส์ระหลวง หมูท่ี ่2ประกอบดว้ยการกอ่สรา้ง

ทางเดนิคอนกรตีเสรมิเหล็กรอบสระหลวงกวา้ง 66.00 เมตร

 ยาว 226.00เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมพีืน้ทีด่ าเนนิการ

ไมน่อ้ยกวา่ 3,047.10ตารางเมตร เทศบาลต าบลจัตรัุส

อ าเภอจัตรัุส จังหวดัชยัภมู ิ 9,192,000                          

1224) 1500838702600QP7 ปรับปรงุถนนลาดยางเขา้สูแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว(จดุชมววิวดัเขา

เจดยี ์)สายวดัเขาเจดยี-์พระใหญ ่ผวิจราจรพาราแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรตีกวา้ง 6-7 เมตร ยาว 1,026 เมตรหนา 0.05 เมตร

 มพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 6,494 ตารางเมตร เทศบาลต าบลปะทวิ 

อ าเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร 3,259,500                          



1225) 1500838702600QP9 กอ่สรา้งปรับปรงุภมูทัิศนส์วนสาธารณะควนต าหนักจันทน์

ประกอบดว้ย กอ่สรา้งทางเดนิศกึษาธรรมชาต ิกอ่สรา้ง

ศาลาพักผอ่น แบบ A กอ่สรา้งศาลาพักผอ่น แบบ B 

กอ่สรา้งผนังกันดนิแนวตลิง่ ตดิตัง้ป้ายชือ่ตน้ไมเ้พือ่ศกึษา

และเรยีนรู ้และจัดซือ้โคมไฟแสงสวา่ง จัดซือ้มา้น่ังสนาม 

เทศบาลเมอืงกันตงัอ าเภอกันตงั จังหวดัตรัง 8,270,000                          

1226) 1500838702600QQ0 การปรับภมูทัิศนถ์นนสายทุง่กอเขา้แหลง่ทอ่งเทยีวหนิ

ลกูชา้งหมูท่ี ่3 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ ประกอบดว้ย

 และตดิตัง้เสาไฟฟ้า High mastองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

บา้หวอี าเภอหาดส าราญ จังหวดัตรัง 9,932,000                          

1227) 1500838702600QQ1 ปรับปรงุภมูทัิศนแ์หลง่ทอ่งเทีย่วบรเิวณจดุลงเรอืสะพาน

เฉลมิพระเกยีรติ ์หมูท่ี ่1 บา้นไมร้ดูประกอบดว้ย งานถมดนิ 

และลงหนิคลกุ กอ่สรา้งบนัได เทพืน้คอนกรตีเสรมิเหล็กใต ้

สะพาน จดุลงเรอื และกอ่สรา้งทางเดนิเทา้ปรับปรงุตูร้า้นคา้ 

ตูจั้ดหาแพลงเรอื และกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค ์องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลไมร้ดู อ าเภอคลองใหญจั่งหวดัตราด

3,185,900                          

1228) 1500838702600QQ2 วางทอ่ระบายน ้าถนนเมอืงโบราณดงละครประกอบดว้ย งาน

วางทอ่ระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็กมอก. ชัน้ 3 ขนาดเสน้

ผา่นศนูยก์ลาง 1.00x1.00 เมตรจ านวน 3,000 ทอ่น พรอ้ม

บอ่พักคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาด 1.00 x1.00 เมตร จ านวน 

300 บอ่ พรอ้มฝาคอนกรตีเสรมิเหล็ก องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก จังหวดันครนายก

9,066,000                          

1229) 1500838702600QQ3 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายบา้นนาโดนลงสูแ่มน่ ้า

โขง(บงึโดน - ถนนจักรยาน) จ านวน2 ชว่งองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลขามเฒา่ อ าเภอเมอืงนครพนมจังหวดันครพนม 995,000                             

1230) 1500838702600QQ6 การปรับภมูทัิศนพั์ฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วน ้าตกอา้ยเขยีว

ประกอบดว้ย ซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สาย

วนอทุยานน ้าตกอา้ยเขยีว การแท็คโคต๊ถนน และปพูารา

แอสฟัลทต์กิคอนกรตี องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทอนหงษ์ 

อ าเภอพรหมครีจัีงหวดันครศรธีรรมราช 9,925,000                          

1231) 1500838702600QQ7 การปรับภมูทัิศนพั์ฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วน ้าตกในหนาน หมูท่ี ่

5ประกอบดว้ย กอ่สรา้งถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี ขนาด

กวา้ง 6เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05เมตร หรอืผวิ

จราจรไมน่อ้ยกวา่15,000 ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลฉลอง อ าเภอสชิล จังหวดันครศรธีรรมราช 9,192,000                          

1232) 1500838702600QQ9 การปรับปรงุภมูทัิศน ์หาดซมัปลมีอ ประกอบดว้ย กอ่สรา้ง

ศาลาอเนกประสงค ์ลานจอดรถ ปลกูตน้ไม ้และกอ่สรา้ง

หอ้งน ้าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบรุ ี

จังหวดัปัตตานี 1,900,000                          

1233) 1500838702600QR5 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วถิน่ก าเนดิโนราห ์หมูท่ี ่1 กอ่สรา้ง

เขือ่นป้องกันตลิง่คนัคลองทา่แค ยาว150 เมตร เทศบาล

ต าบลทา่แคอ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวดัพัทลงุ 9,280,700                          

1234) 1500838702600QR6 ปรับปรงุสถานแีมล่านเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศนก์อ่สรา้ง

ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กผวิจราจรกวา้ง6.00 เมตร ไหลท่าง

ลกูรังขา้งละ0.50 เมตร ระยะทาง 0.460กโิลเมตร กอ่สรา้ง

ถนนพาราแอสฟัลทค์อนกรตีผวิทางกวา้ง 6.00เมตร ไหล่

ทางพาราแอสพัลทค์อนกรตีขา้งละ0.75 เมตรระยะทาง 

0.580 กโิลเมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลต านานอ าเภอ

เมอืงพัทลงุ จังหวดัพัทลงุ 8,533,000                          

1235) 1500838702600QR7 เสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิแหลง่คน้พบซากหอย

ดกึด าบรรพ ์โดยกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 

ขนาดผวิจราจร กวา้ง 5.00เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05

เมตร หรอืมพีืน้ทีก่อ่สรา้งถนนไมน่อ้ยกวา่ 16,000ตาราง

เมตรเทศบาลต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนองไผ ่จังหวดั

เพชรบรูณ์ 8,000,000                          

1236) 1500838702600QR9 ปรับปรงุภมูทัิศนส์ถานทีส่ าคญัตา่งๆ ภายในเขตเทศบาล

ต าบลชยัวาร ีโดยกอ่สรา้งเขือ่นป้องกันตลิง่ภายในเกาะ

กลางบงึศรจีรญูความยาว 278.50 เมตร เทศบาลต าบลชยั

วาร ีอ าเภอโพธิช์ยัจังหวดัรอ้ยเอ็ด 3,986,000                          

1237) 1500838702600QS2 ปรับปรงุภมูทัิศนแ์หลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม หมูท่ี ่5

ประกอบดว้ย สรา้งผนังกันดนิสรา้งทางเดนิรอบสระน ้า ,

กอ่สรา้งจดุพักผอ่น และปรับปรงุระบบแสงสวา่ง และป้าย

สถานทีเ่ทศบาลต าบลแมแ่รง อ าเภอป่าซาง จังหวดัล าพนู 6,200,000                          

1238) 1500838702600QS6 โครงการตลาดถนนคนเดนิเทศบาลต าบลควนเนยีง ขนาด

กวา้ง 3.00 เมตร ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 61.00 เมตร 

เทศบาลต าบลควนเนยีง อ าเภอควนเนยีงจังหวดัสงขลา 3,785,000                          



1239) 1500838702600QS8 กอ่สรา้งแพลอยน ้า หมูท่ี ่2 บา้นวงัหาด จ านวน 3 หลงั 

ขนาดกวา้ง8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตรจ านวนผูโ้ดยสาร 40

 คน เทศบาลต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบา้นดา่นลานหอย จังหวดั

สโุขทัย 1,751,000                          

1240) 1500838702600QT0 การปรับภมูทัิศนท์างเดนิรอบสระประกอบดว้ย กอ่สรา้งทา่น ้า

 และตดิตัง้เสาไฟฟ้าสอ่งสวา่ง จ านวน30 ตน้ เทศบาลต าบล

เขาพนมอ าเภอเขาพนม จังหวดักระบี่ 5,182,000                          

1241) 1500838702600QT3 กอ่สรา้งศาลากลางน ้าหนองน ้าสาธารณะหนองตอกแป้น 

หมูท่ี ่5บา้นหนองตอกแป้น หมูท่ี ่5จ านวน 1 หลงั องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด จังหวดั

กาฬสนิธุ์ 1,100,000                          

1242) 1500838702600QT9 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วศนูยศ์กึษาธรรมชาตเิขาดนิสอ บา้น

แหลมยาง หมูท่ี ่8 ประกอบดว้ยกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหล็กขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 765เมตร หนา 0.12 เมตร

 ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง 0.50 เมตรเทศบาลต าบลบางสน 

อ าเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร 3,052,000                          

1243) 1500838702600QU3 กอ่สรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัส

ทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.94-002 สายบา้นครวูฒุ-ิบา้นทุง่มว่ง

 หมูท่ี ่1ต าบลหนองบวั ระยะทางยาว1,900.00 เมตร กวา้ง 

6.00 เมตรหนา 0.05 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนอง

บวั อ าเภอรัษฎาจังหวดัตรัง 9,700,000                          

1244) 1500838702600QU5 การปรับภมูทัิศนพั์ฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วใหมต่ าบลชมุพล

ขยายถนนลาดยางและซอ่มสรา้งถนนผวิพาราแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรตี(บรเิวณถนนลาดยางสายคลอง15 ฝ่ังตะวนัตก) 

และกอ่สรา้งซุม้เฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชมุพล อ าเภอองครักษ์

จังหวดันครนายก 7,285,600                          

1245) 1500838702600QU6 ปรับปรงุผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สายล า

คลองดอนยอ ฝ่ังตะวนัออกถงึมลูนธิชิยัพัฒนา หมูท่ี ่5 บา้น

ชวดบวัเชือ่มต าบลบางสมบรูณ์ ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 

ไมม่ไีหลท่าง ปแูอสฟัลทต์กิคอนกรตีหนาเฉลีย่ 0.05 เมตร 

ระยะทางยาว1,950 เมตร หรอืพืน้ทีป่แูอสฟัลทต์กิคอนกรตี 

ไมน่อ้ยกวา่ 11,700ตารางเมตร องคก์ารบรกิารสว่นต าบล

ดอนยออ าเภอเมอืงนครนายก จังหวดันครนายก

5,889,000                          

1246) 1500838702600QU7 เพือ่พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วหนองทะเลปรนโดยกอ่สรา้ง

ถนนลาดยางพาราแอสฟัลทต์กิคอนกรตี ขนาดกวา้ง 6 เมตร

ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตรหรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

78,000ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกรงุหยัน 

อ าเภอทุง่ใหญจั่งหวดันครศรธีรรมราช 5,880,000                          

1247) 1500838702600QU8 การปรับภมูทัิศนป์รับปรงุบอ่น ้ารอ้นองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลพปินู ประกอบดว้ย งานปรับปรงุบอ่น ้ารอ้น งานศาลาที่

พักประชาชนและงานหอ้งน ้าสาธารณะองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลพปินูอ าเภอพปินู จังหวดันครศรธีรรมราช 3,617,000                          

1248) 1500838702600QV0 ปรับปรงุภมูทัิศน ์ประกอบดว้ยงานอาคารเอนกประสงค ์และ

งานสะพานและทางเดนิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมด่ง 

อ าเภอแวง้ จังหวดันราธวิาส 9,992,000                          

1249) 1500838702600QV2 ปรับปรงุถนนเขา้แหลง่ทอ่งเทีย่วถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

สายบา้นนาหลา่ย หมูท่ี ่7-อา่งเก็บน ้าแหงหมุท่ี ่9 บา้นนา

อดุม ขนาดกวา้ง4.00 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา0.15 

เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่4,960 ตารางเมตร ไหลท่าง

ลกูรังกวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.50 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

นานอ้ยอ าเภอนานอ้ยจังหวดัน่าน 3,365,000                          

1250) 1500838702600QV5 การปรับปรงุภมูทัิศนห์นองถนนกลางเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิ

อนุรักษ์วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มประกอบดว้ย กอ่สรา้ง

อาคารพักผอ่น กอ่สรา้งอาคารจ าหน่ายสนิคา้ OTOPผา้ไหม 

ลานออกก าลงักาย ทางลูว่ ิง่จักรยานเทศบาลต าบลนาโพธิ ์

อ าเภอนาโพธิจั์งหวดับรุรัีมย์ 9,500,000                          

1251) 1500838702600QV6 ปรับปรงุผวิจราจรถนนหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วไหม ผวิจราจรแอส

ฟัลทต์กิคอนกรตี ขนาดกวา้ง6.00 เมตร ยาว 6,500 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนวนอ าเภอหว้ยราช จังหวดับรุรัีมย์

9,581,000                          

1252) 1500838702600QV7 ปรับปรงุถนนผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี ถนนหาดวาสกุรี

 หนา0.05 เมตรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว1,539.00 เมตร พรอ้ม

ไหลท่างมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 9,228.00ตารางเมตร เทศบาล

เมอืงตะลบุนัอ าเภอสายบรุ ีจังหวดัปัตตานี 3,582,000                          

1253) 1500838702600QV8 กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงคส์ง่เสรมิอาชพีตามแนวประชารัฐ

(วดัธรรมรส) หมูท่ี ่2 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นใหม ่

อ าเภอมหาราช จังหวดัพระนครศรอียธุยา 7,368,700                          



1254) 1500838702600QW0 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วตลาดน ้าทะเลนอ้ยประกอบดว้ย 

ปรับปรงุอาคารรา้นคา้ ปรับปรงุอาคารรา้นคา้ตลาดน ้าทะเล

นอ้ยปรับปรงุลานเอนกประสงคป์รับปรงุพืน้อาคาร กอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก กอ่สรา้งลานจอดรถคอนกรตีเสรมิ

เหล็กเทศบาลต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน จังหวดัพัทลงุ

8,851,000                          

1255) 1500838702600QW1 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วเพือ่สง่เสรมิเศรษฐกจิชมุชนอ าเภอ

แมล่านอ้ย บา้นแมล่านอ้ย หมูท่ี ่1งานปรับปรงุอาคารและ

ระบบไฟฟ้าภายในศนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว (จดุชมววิ) ตาม

แบบแปลนเทศบาลต าบลแมล่านอ้ย อ าเภอแมล่านอ้ย 

จังหวดัแมฮ่อ่งสอน 1,520,000                          

1256) 1500838702600QW2 ปรับปรงุภมูทัิศนบ์งึสามเพยีเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิ

วฒันธรรมและเชงิสขุภาพอยา่งสรา้งสรรคป์ระกอบดว้ย

กอ่สรา้งศาลาทีพั่กประชาชน ศาลาอเนกประสงคพ์รอ้มปตูวั

หนอนโดยรอบ ตกแตง่พรรณไมบ้รเิวณลานอเนกประสงค ์

เครือ่งนันทนาการเพือ่สขุภาพ ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดูทุ่ง่ อ าเภอเมอืงยโสธร จังหวดั

ยโสธร 7,045,000                          

1257) 1500838702600QW3 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วโบราณสถานดอนพระธาต ุหมูท่ี5่ 

บา้นผผิว่น ประกอบดว้ยกอ่สรา้งอาคารแสดงสนิคา้ OTOP

ศลิปหัตถกรรมและโบราณวตัถตุดิตัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

กอ่สรา้งโรงจอดรถ ปรับปรงุภมูทัิศน ์ซือ้วสัด ุ(มา้หนิออ่น) 

ซือ้วสัดเุครือ่งออกก าลงักาย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคอ้วงั

 อ าเภอคอ้วงั จังหวดยัโสธร 4,221,000                          

1258) 1500838702600QW5 ปรับปรงุภมูทัิศนอ์า่งเก็บน ้าหว้ยทา่กี ่หมูท่ี ่4 บา้นดงยาง 

ต าบลดอนโอง กวา้ง 180 เมตร ยาว240 เมตร ลกึเฉลีย่ 2 

เมตร หรอืมพีืน้ทีข่ดุลอกไมน่อ้ยกวา่43,200ตารางเมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนโองอ าเภอโพธิช์ยั จังหวดั

รอ้ยเอ็ด 4,310,000                          

1259) 1500838702600QW8 ซอ่มสรา้งผวิทาง AsphalticConcnrete ถนนลาดยางบา้นนา

นอ้ย - แหลง่ทอ่งเทีย่วน ้าตกตาดฮอ้ง หมูท่ี ่7 บา้นนานอ้ย 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างกวา้ง 1เมตร ระยะทาง 1.5 

กโิลเมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรฐีานอ าเภอภกูระดงึ 

จังหวดัเลย 9,530,000                          

1260) 1500838702600QW9 ซอ่มสรา้งผวิทาง AsphalticConcnreteถนนสายบา้นนา

แปน-แหลง่ทอ่งเทีย่วน ้าตกเกา้ชัน้ หมูท่ี ่2 บา้นนาแปน 

ขนาดกวา้ง5.00 เมตร ไหลท่างกวา้ง 1.00เมตร ระยะทาง 2

 กโิลเมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรฐีานอ าเภอภกูระดงึ 

จังหวดัเลย 9,760,000                          

1261) 1500838702600QX0 ปรับภมูทัิศนเ์พือ่พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว นวตัวถิแีมน่ ้ามลู

ประกอบดว้ย กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นดงแดง

หมูท่ี ่4 และตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะกิง่เดีย่ว ชนดิสงู 9เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่น อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรสีะ

เกษ 3,000,000                          

1262) 1500838702600QX8 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วบา้นวงัหนิหมูท่ี ่14 โดยงานถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว942 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลท่าง 0.50 เมตร งานลานจอดรถคอนกรตี

เสรมิเหล็ก กวา้ง 16.00เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15

เมตร ไมม่ไีหลท่าง งานสนามจัดสวน เทศบาลต าบลวงัทอง

อ าเภอวงัสมบรูณ์ จังหวดัสระแกว้ 7,354,400                          

1263) 1500838702600QY2 เสรมิผวิทางลาดยางพาราแอสฟัลทต์กิคอนกรตี หมูท่ี ่4 

เสรมิผวิทาง 1.000 กโิลเมตร ผวิทางกวา้ง 4.00 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นน ้าพ ุอ าเภอครีมีาศจังหวดั

สโุขทัย 2,131,000                          

1264) 1500838702600QY3 การปรับภมูทัิศนพั์ฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วปรับปรงุภมูทัิศน์

หนองบวัแดงบา้นใหม ่(หนองส ารอง)หมูท่ี ่3 - หมูท่ี ่4 

ประกอบดว้ยกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กลานกจิกรรม 

งานถนนและทางเทา้ งานหอ้งน ้า และงานไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นใหม ่อ าเภอทา่มว่งจังหวดั

กาญจนบรุี 5,790,000                          

1265) 1500838702600QY5 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายนากุง้ หนองพอ้ หมูท่ี ่

13กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,444 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลกูรังขา้งละ 0.50 เมตร หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 1,210 ตาราง

เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางน ้าจดือ าเภอหลงัสวน 

จังหวดัชมุพร 8,594,000                          

1266) 1500838702600QY7 การปรับภมูทัิศนพั์ฒนาเสน้ทางเดนิชมทัศนยีภาพและศกึษา

เรยีนรูท้างธรรมชาต ิเหนอืเรอืนยอดไม ้: ครีชียั ยามะ

ประกอบดว้ย กอ่สรา้งทางเดนิชมทัศนยีภาพ กอ่สรา้งรา้นคา้

พรอ้มหอ้งน ้าขนาดเล็ก และปรับปรงุภมูทัิศน ์เทศบาลนคร

เชยีงรายอ าเภอเมอืงเชยีงราย จังหวดัเชยีงราย 8,600,000                          



1267) 1500838702600QY8 ปรับภมูทัิศน ์นทิรรศการถาวรภายในถ ้าเขาสามบาตร หมูท่ี ่

4ประกอบดว้ย หุน่มนุษยโ์บราณไฟเบอรก์ลา๊ส หุน่

พระพทุธรปูโบราณพรอ้มฐาน ระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่งหุน่ 

เทศบาลต าบลนาตาลว่ง อ าเภอเมอืงตรัง จังหวดัตรัง 3,100,000                          

1268) 1500838702600QZ0 การปรับปรงุภมูทัิศนซ์อยน ้าตกสะพานหนิ หมูท่ี ่5 

ประกอบดว้ยกอ่สรา้งปรับปรงุขยายไหลท่างถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก พรอ้มโคมไฟสอ่งสวา่ง และป้ายโครงการ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมอืงตราด 

จังหวดัตราด 1,562,500                          

1269) 1500838702600QZ1 ตดิตัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งถนนรอบเมอืงโบราณดงละคร หมู่

ที1่,2,3,4,5,6,10,11,13 งานตดิตัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 

แบบกิง่เดีย่วเสาสงู 9.00 เมตร ระยะหา่งเฉลีย่30.00 เมตร 

จ านวน283 ตน้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงละครอ าเภอ

เมอืงนครนายก จังหวดันครนายก 9,928,900                          

1270) 1500838702600QZ4 โครงการพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วอทุยานบอ่น ้ารอ้น โดยปู

บล็อกตวัหนอน พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่1,269.51 ตารางเมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัหนิ อ าเภอบางขนั จังหวดั

นครศรธีรรมราช 754,800                             

1271) 1500838702600QZ5 การปรับภมูทัิศนพั์ฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรกรรม บา้น

สวนกลาง ประกอบดว้ย ปรับปรงุศนูยก์ารเรยีนรูฯ้ กอ่สรา้ง

หอ้งพักกอ่สรา้งหอ้งน ้าสาธารณะปรับปรงุภมูทัิศนบ์รเิวณ

ฝายน ้าลน้ สรา้งจดุ check in ป้าย ป้ายบอกทางและป้ายสือ่

ความหมายและปรับปรงุถนนสาย เขาปนู-ก าแพงถม 25 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาเรยีง อ าเภอพรหมครีจัีงหวดั

นครศรธีรรมราช 8,274,000                          

1272) 1500838702600QZ9 ปรับปรงุภมูทัิศน ์ประกอบดว้ยงานศาลาพักผอ่น งานจดุชม

ววิและหอกระโดด งานลานคอนกรตีงานหนิเรยีงยาแนว

ป้องกันตลิง่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมด่งอ าเภอแวง้ 

จังหวดันราธวิาส 9,737,000                          

1273) 1500838702600R31 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ปน.ถ. 29-012 สายคนู ้าบา้นทุง่ - บา้นหัวควน หมูท่ี ่1 บา้น

แมก่ัง ต าบลควนโนร ีกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,400เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลควนโนร ีอ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปัตตานี

3,897,000                          

1274) 1500838702600R63 เสรมิผวิแอสฟัลทต์กิคอนกรตีรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ 1

 –0301 สายหนองค ู– หนองแสงบา้นหนองค ูหมูท่ี ่7 

ต าบลหนองค ูกวา้ง 6 เมตร ยาว 585 เมตรหนา 0.04 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองค ูอ าเภอเมอืงยโสธร จังหวดั

ยโสธร 997,000                             

1275) 1500838702600R66 กอ่สรา้งถนนลาดยาง รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ 17 - 

002สายแยกทางหลวง 2136 - บา้นอา่งสมบรูณ์ หมูท่ี ่5 

บา้นคอนสาย ต าบลสามัคค ีจ านวน 2 ชว่งมพีืน้ทีร่วมไม่

นอ้ยกวา่ 10,060ตารางเมตร เทศบาลต าบลสามัคค ีอ าเภอ

เลงินกทา จังหวดัยโสธร 8,553,000                          

1276) 1500838702600R67 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ

 036- 006 สายหนิสิว่ - อา่งเก็บน ้าหนองโปรง่ หมูท่ี ่6 บา้น

หนิสิว่ต าบลโคกส าราญ กวา้ง 4 เมตรยาว 2,000 เมตร หนา

 0.15 เมตรไหลท่างลกูรังกวา้งขา้งละ0.50เมตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทาจังหวดัยโสธร

3,875,000                          

1277) 1500838702600R94 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนก

รตี ซอยเทศบาล ซอย 17(โรงงานกรอบรปู) หมูท่ี ่4 ต าบล

เกาะพลบัพลา กวา้ง 5 เมตร ยาว385 เมตร หนา 0.05 เมตร

เทศบาลต าบลเขาง ูอ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุี

2,100,000                          

1278) 1500838702600RA0 เสรมิผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี ถนนเลยีบแมน่ ้าสา เขา้

แหลง่ทอ่งเทีย่วเฉลมิพระเกยีรต ิยาว1,273 เมตร หนา 0.04

 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 7,642 ตารางเมตรเทศบาล

ต าบลเวยีงสาอ าเภอเวยีงสา จังหวดัน่าน 2,213,000                          

1279) 1500838702600RA1 การปรับปรงุภมูทัิศนศ์าลเจา้หลวงชมภคูวบโลก เพือ่การ

ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมประกอบดว้ย งานกอ่สรา้งถนน

คอนกรตี เทลานคอนกรตี พนังคอนกรตีเสรมิเหล็ก รัว้

คอนกรตีเสรมิเหล็ก และกอ่สรา้งสวนหยอ่ม องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลบา้นฟ้า อ าเภอบา้นหลวงจังหวดัน่าน 1,000,000                          

1280) 1500838702600RA4 การปรับปรงุภมูทัิศนแ์ละพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วบรเิวณบอ่

เหมอืงเชยีงมว่น ต าบลสระประกอบดว้ย ปลกูหญา้ลานบอ่

เหมอืง ลงหนิคลกุถนน ลานจอดรถ กอ่สรา้งหอ้งน ้า 

กอ่สรา้งอาคารชมววิ และลานออกก าลงักาย องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลสระ อ าเภอเชยีงมว่น จังหวดัพะเยา 2,339,400                          



1281) 1500838702600RA6 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก(ทางหลวงทอ้งถิน่

หมายเลขพย.ถ 70-002) สายโบราณสถานวดัพระธาตสุาม

ดวง ต าบลหว้ยกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 1,000 

เมตร หรอืมพีืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 4,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยางขาม อ าเภอจนุ จังหวดั

พะเยา 2,594,000                          

1282) 1500838702600RA8 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วน ้าตกโตนแพรทอง ประกอบดว้ย 

กอ่สรา้งถนนถนนผวิจราจรพาราแอสฟัลทต์กิคอนกรตีสาย

คลองโสดแนมน ้าตกโตนนอ้ย กอ่สรา้งถนนผวิจราจรพารา

แอสฟัลทต์กิคอนกรตีสายเกาะกลางถนนน ้าตกโตนกอ่สรา้ง

ทางเทา้คอนกรตีบล็อคปทูางเทา้ บนัไดทางขึน้ตาม

ธรรมชาต ิงานตดิตัง้เสาประตมิากรรมปลาหวด โคมไฟLED 

60 วตัต ์เทศบาลต าบลล าสนิธุ ์อ าเภอศรนีครนิทร ์จังหวดั

พัทลงุ 9,700,000                          

1283) 1500838702600RA9 กอ่สรา้งอทุยานปรมาจารยส์ายเขาออ้เพือ่สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วจังหวดัพัทลงุ โดยกอ่สรา้งอาคารจ านวน 2 หลงั 

รปูหลอ่เหมอืนปรมาจารย ์จ านวน 10 องค ์และรปูหลอ่พระ

ประธาน เทศบาลต าบลมะกอกเหนอื อ าเภอควนขนุน 

จังหวดัพัทลงุ 9,799,000                          

1284) 1500838702600RB0 ปรับภมูทัิศนพั์ฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ววดัทา่ชา้ง หมูท่ี ่3บา้น

ทา่ชา้ง ต าบลเนนิมะกอกประกอบดว้ย ปรับปรงุกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก จ านวน 3เทศบาลต าบลเนนิมะกอก 

อ าเภอบางมลูนาก จังหวดัพจิติร 750,000                             

1285) 1500838702600RB2 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายแปลงผัก หมูท่ี่

 1ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา0.15 เมตร ยาว 369 เมตร

 ไหลท่างหนิคลกุกวา้งเฉลีย่ขา้งละ0.00-0.30 เมตร 

เทศบาลต าบลพันเสา อ าเภอเนนิมะปรางจังหวดัพษิณุโลก

1,030,000                          

1286) 1500838702600RB3 ปรับภมูทัิศนก์อ่สรา้งป้ายรวมแหลง่ทอ่งเทีย่ว ประกอบดว้ย

แบบยืน่ จ านวน 3 ป้าย และป้ายแนะน าแหลง่ทอ่งเทีย่วชนดิ

เสาเดีย่ว จ านวน 20 ป้าย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางน ้า

กลดัใตอ้ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จังหวดัเพชรบรุี

694,800                             

1287) 1500838702600RB4 กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงคล์อยน ้า บรเิวณล าหว้ยดอนตะโก

 หมู5่ หมู ่6 ต าบลถ ้ารงค ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลถ ้ารงค ์

อ าเภอบา้นลาด จังหวดัเพชรบรุี 1,060,000                          

1288) 1500838702600RB5 กอ่สรา้งหอ้งน ้าสาธารณะแหลง่ทอ่งเทีย่วสวนสาธารณะ

หนองนาร ีจ านวน 1 หลงั หอ้งน ้าชาย 6หอ้ง โถฉี่ 6 โถ อา่ง

หนา้หนา้ 4อัน หอ้งน ้าหญงิ 11 หอ้ง อา่งลา้งหนา้ 5 อัน 

เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์จังหวดั

เพชรบรูณ์ 4,702,000                          

1289) 1500838702600RB7 ปรับปรงุพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วหนองเปือยหมูท่ี ่8 โดย

กอ่สรา้งหอ้งน ้าบรกิารประชาชน กวา้ง 3เมตร ยาว 8 เมตร 

และถนนคอนกรตีรอบหนองเปือย องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

คเูมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จังหวดัยโสธร 1,011,200                          

1290) 1500838702600RB8 ปรับปรงุภมูทัิศนส์ระน ้าอสีานเขยีวเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิ

วฒันธรรมและเชงิสขุภาพอยา่งสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ย 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก อาคารศนูยก์ารเรยีนรูฯ้ 

ศาลาทีพั่กประชาชน พนังกัน้น ้าสระน ้าอสีานเขยีว เครือ่ง

นันทนาการเพือ่สขุภาพ ตกแตง่พรรณไมร้อบสระน ้า ขยาย

เขตไฟฟ้าแสงสวา่งกอ่สรา้งหอ้งน ้า องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลดูทุ่ง่ อ าเภอเมอืงยโสธร จังหวดัยโสธร 9,728,000                          

1291) 1500838702600RC1 ปรับปรงุแหลง่ทอ่งเทีย่วตาดสม้ป่อย หมูท่ี ่1 บา้นโคกใหญ่

ประกอบดว้ย กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก งานวางทอ่

คอนกรตีเสรมิเหล็กพรอ้มเทคอนกรตีทับกอ่สรา้งรางระบาย

น ้าคอนกรตีเสรมิเหล็ก งานป้ายแหลง่ทอ่งเทีย่ว งาน

กอ่สรา้งศาลาชมววิ จ านวน 3 หลงั งานกอ่สรา้งหอ้งน ้างาน

ขยายเขตไฟฟ้า องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกใหญ ่อ าเภอ

ทา่ลี ่จังหวดัเลย 5,895,000                          

1292) 1500838702600RC5 กอ่สรา้งสว้มสาธารณะ หมูท่ี ่2บา้นวงัหาด จ านวน 2 หลงั 

ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร ยาว 10.00เมตร เทศบาลต าบลตลิง่

ชนัอ าเภอบา้นดา่นลานหอย จังหวดัสโุขทัย 1,160,000                          

1293) 1500838702600RC6 ปรับปรงุภมูทัิศนบ์งึศาลาออ้ประกอบดว้ย กอ่สรา้งศาลา

กลางน ้าบงึศาลาออ้ กอ่สรา้งสะพานทางเชือ่มเป็นแนวทาง

เทา้ระหวา่งศาลากลางน ้า และงานระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่งรอบ

บงึเทศบาลต าบลสาวรอ้งไห ้อ าเภอวเิศษชยัชาญ จังหวดั

อา่งทอง 4,522,300                          



1294) 1500838702600RC7 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วหนองศรเีจรญิ บา้นธาต ุหมูท่ี ่10

ประกอบดว้ย กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก กวา้ง 3.00

เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 5,600 เมตร หรอืมี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 16,800 ตารางเมตรไหลท่างลกูรังเฉลีย่

ขา้งละ 0.00- 0.50 เมตร เทศบาลต าบลบา้นธาต ุอ าเภอ

เพ็ญ จังหวดัอดุรธานี 9,030,400                          

1295) 1500838702600RC8 ปรับปรงุภมูทัิศนบ์งึหนองเรอืตอนบน ประกอบดว้ยกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก และเสาไฟสอ่งถนนพลงังาน

แสงอาทติยอ์งคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนสงูอ าเภอบา้นดงุ 

จังหวดัอดุรธานี 6,201,000                          

1296) 1500838702600RC9 กอ่สรา้งไหลท่างคอนกรตีเสรมิเหล็ก หาดคเูดือ่ เทศบาล

เมอืงแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจังหวดัอบุลราชธานี 3,790,800                          

1297) 1500838702600RD3 ปรับปรงุและพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ววงัผาเมฆ (ชว่งที ่3)หมูท่ี่

 7 ต าบลวงัมะปรางประกอบดว้ย กอ่สรา้งหอ้งน ้าและ

ปรับปรงุซอ่มแซมหอ้งน ้าเดมิทีช่ ารดุ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลวงัมะปราง อ าเภอวงัวเิศษ จังหวดัตรัง 973,000                             

1298) 1500838702600RD4 ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสวา่งสาธารณะบรเิวณชมุชน หมูท่ี ่4, 7 

ต าบลไมฝ้าด โดยตดิตัง้เสาไฟฟ้าสงู 9.00เมตร พรอ้มกิง่

เดีย่วโคมไฟฟ้า250 วตัต ์High Pressure Sodiumพรอ้ม

อปุกรณ์ จ านวน 97 ตน้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไมฝ้าด

อ าเภอสเิกา จังหวดัตรัง 6,540,000                          

1299) 1500838702600RD6 การปรับภมูทัิศน ์กอ่สรา้งจดุชมววิ(เขาวงเวยีน) หมูท่ี ่6

ประกอบดว้ย หอชมววิคอนกรตีเสรมิเหล็ก อาคารรับรอง

คอนกรตีเสรมิเหล็ก ปรับปรงุถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก และ

ลานจอดรถองคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองใหญ ่อ าเภอ

แหลมงอบ จังหวดัตราด 5,197,000                          

1300) 1500838702600RD7 กอ่สรา้งศนูยแ์สดงสนิคา้ OTOPและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

แมป่ะหมูท่ี ่10 ขนาดกวา้ง 16.00 เมตรยาว 30.00 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมป่ะอ าเภอแมส่อดจังหวดัตาก

5,248,000                          

1301) 1500838702600RD8 พัฒนาหนองหลวงใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วต าบลไมง้าม หมูท่ี่

1,6-7 ประกอบดว้ย ตดิตัง้เสาไฟฟ้า Hight Mast เปลีย่น

โคมไฟถนนเป็นโคมหลอด LED เทศบาลต าบลไมง้าม 

อ าเภอเมอืงตากจังหวดัตาก 3,046,000                          

1302) 1500838702600RD9 ปรับปรงุภมูทัิศนศ์าลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพือ่สง่เสรมิ

การทอ่งเทีย่วในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษตาก 

ประกอบดว้ย ปรับปรงุภมูทัิศนง์านปลกูตน้ไม ้งานปรับปรงุรัว้

งานตกแตง่กรวดบรเิวณทางเดนิ งานรือ้ถอน น ้าพเุดมิและ

ปรับปรงุใหม ่งานประตมิากรรม และเพิม่ทีน่ั่งโดยรอบ 

เทศบาลนครแมส่อดอ าเภอแมส่อด จังหวดัตาก 9,922,000                          

1303) 1500838702600RE0 การปรับภมูทัิศนป์รับปรงุแหลง่ทอ่งเทีย่วน ้าตกกระอาง หมูท่ี่

 9ประกอบดว้ย การปรับปรงุสถานทีท่อ่งเทีย่ว ศาลาทีพั่ก , 

หอ้งน ้า ,ลานจอดรถ และปรับปรงุสว่นหยอ่ม องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา จังหวดันครนายก

1,441,000                          

1304) 1500838702600RE1 ปรับปรงุผวิจราจรบรเิวณรอบแหลง่ทอ่งเทีย่วเพือ่ใชเ้ป็น

เสน้ทางวิง่และทางจักรยานประกอบดว้ย ปรับปรงุผวิจราจร

โดยวธิ ีPARA ASPHALT CONCRETEกวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร

 ยาวเฉลีย่4,300 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05เมตร องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทา่ลาดขาว อ าเภอโชคชยัจังหวดันครราชสมีา

9,700,000                          

1305) 1500838702600RE2 การปรับภมูทัิศนส์ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วทางน ้าและการอ่ง

เทีย่วเชงิสขุภาพชายหาดบอ่นนท ์หมูท่ี ่10 ประกอบดว้ย 

กอ่สรา้งถนนพาราแอสฟัลทต์กิคอนกรตีกอ่สรา้งลาน

คอนกรตีเสรมิเหล็กอเนกประสงค ์และเสาไฟฟ้าไฮเมท 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ศาลา อ าเภอทา่ศาลา จังหวดั

นครศรธีรรมราช 4,904,000                          

1306) 1500838702600RE4 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วศนูยก์ารเรยีนรูอ้นุรักษ์ฟ้ืนฟปู่าชาย

เลนบา้นบางกระบอื กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสาบ

บางกระบอื - ชายทะเล กวา้ง 5 เมตรยาว 1,080 เมตร หนา 

0.15 เมตรหรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 5,400ตารางเมตร ไหล่

ทางหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ทัง้สองขา้งทาง 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ไร ่อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จังหวดันครศรธีรรมราช 3,634,400                          



1307) 1500838702600RE7 ปรับปรงุแหลง่ทอ่งเทีย่วสวนสาธารณะปากคลอง

ประกอบดว้ย กอ่สรา้งอาคารศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้ O-TOP 

กอ่สรา้งหอ้งน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็กสวนสาธารณะปากคลอง 

ปรับปรงุภมูทัิศนภ์ายในสาธารณะปากคลองกอ่สรา้งรัว้

สาธารณะปากคลอง กอ่สรา้งมา้น่ังสวนสาธารณะปากคลอง 

งานตดิตัง้ไฟสวนสาธารณะปากคลองงานตดิตัง้ศาลา

พักผอ่นสวนสาธารณะปากคลองเทศบาลต าบลบางสะพาน

นอ้ยอ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบครีขีนัธ์ 8,424,000                          

1308) 1500838702600RF1 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วจดุชมววิพระใหญ ่หมูท่ี ่6 

ประกอบดว้ยกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กกวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 280 เมตรหนา 0.15 เมตร พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่1,400

 ตารางเมตร พรอ้มหอ้งน ้าสาธารณะ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบางมะพรา้ว อ าเภอหลงัสวน จังหวดัชมุพร 5,256,000                          

1309) 1500838702600RF4 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์เขานุย้ หมูท่ี ่1 ต าบลเขา

ไมแ้กว้ ประกอบดว้ย ปรับปรงุภมูทัิศนร์อบเขานุย้งานจัดสวน

 งานรักษาความปลอดภัย ตดิตัง้กลอ้งCCTV และงานระบบ

ประชาสมัพันธเ์สยีงตามสายองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาไม ้

แกว้ อ าเภอสเิกา จังหวดัตรัง 8,613,000                          

1310) 1500838702600RF5 กอ่สรา้งหอ้งน ้าสาธารณะเพือ่บรกิารนักทอ่งเทีย่ว 

ประภาคารแหลมงอบและป้ายสดุแผน่ดนิตะวนัออก ขนาด

กวา้ง 4.90 เมตรยาว 13.60 เมตร หรอืมพีืน้ทีร่วมไมน่อ้ยกวา่

 67 ตารางเมตรเทศบาลต าบลแหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ 

จังหวดัตราด 800,000                             

1311) 1500838702600RF8 ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งถนนสนุทรวจิติรรมิฝ่ังแมน่ ้าโขง 

ชมุโคมสาดแสงพรอ้มหลอด LED200 วตัต ์จ านวน 72 ชดุ 

ชดุโคมถนนพรอ้มหลอด LED 80 วตัตจ์ านวน 200 ชดุ ชดุ

โคมไฟถนนหลอด LED 20 วตัต ์จ านวน 300ชดุ และตดิตัง้

เสา High Mastบรเิวณลานกันเกรา ลานพญาศรสีตัคนาคราช

 ลานพนมนาคา รวม3 ตน้ เทศบาลเมอืงนครพนมอ าเภอ

เมอืงนครพนม จังหวดันครพนม 9,690,000                          

1312) 1500838702600RF9 การปรับภมูทัิศนพั์ฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วสะพานตวัที

ประกอบดว้ย กอ่สรา้งสะพานทางเดนิเทา้คอนกรตีเสรมิ

เหล็กศาลาทีพั่กหกเหลีย่ม ศาลาทีพั่กพรอ้มตดิตัง้เสาโคม

ไฟ เทศบาลต าบลปากนคร อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จังหวดันครศรธีรรมราช 9,990,000                          

1313) 1500838702600RG1 การปรับภมูทัิศนส์ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมและเชงิ

สขุภาพ (ตลาดเย็นสะพานโคง้รอ้ยปี เทศบาลต าบลฉวาง)

ประกอบดว้ย การกอ่สรา้งจดุชมววิสะพานโคง้รอ้ยปีรมิน ้าแม่

น ้าตาปี ปรับปรงุทางเดนิออกก าลงักายกอ่สรา้งศาลาพักผอ่น

 งานไฟฟ้าแสงสวา่ง และตกแตง่ภมูทัิศนด์ว้ยปนูปั้น 

เทศบาลต าบลฉวางอ าเภอฉวาง จังหวดันครศรธีรรมราช

2,450,700                          

1314) 1500838702600RG3 ปรับภมูทัิศนพั์ฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วหนองหอย หมูท่ี ่7

กอ่สรา้งพืน้ลานคอนกรตีสระน ้าหนองหอยจ านวน 3 ตอน 

และวางทอ่ระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็กพรอ้มบอ่พัก

คอนกรตีเสรมิเหล็กและกอ่สรา้งรางระบายน ้า คอนกรนีเสรมิ

เหล็กรปูตวัว ีกอ่สรา้งรัว้กัน้บรเิวณ และกอ่สรา้งหอ้งน ้าและ

ตดิตัง้ไฟสอ่งสวา่งบรเิวณสระน ้า เทศบาลต าบลชะมาย 

อ าเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมราช 8,210,000                          

1315) 1500838702600RG4 ปรับปรงุภมูทัิศนศ์าลเจา้พอ่เขาครึง่ ประกอบดว้ย ปรับปรงุ

สวนหยอ่ม กอ่สรา้งอาคารประชาสมัพันธ ์กอ่สรา้งซุม้ตอ้นรับ

 ปรับปรงุพืน้ทีล่านจอดรถคอนกรตีเสรมิเหล็ก กอ่สรา้ง

หอ้งน ้า และขดุเจาะบอ่บาดาลองคก์ารบรหิารสว่นต าบลอา่ย

นาไลยอ าเภอเวยีงสา จังหวดัน่าน 2,500,000                          

1316) 1500838702600RG5 กอ่สรา้งจดุบรกิารและแสดงผลติภัณฑ ์ประกอบดว้ย 

กอ่สรา้งรา้นคา้จ าหน่ายผลติภัณฑช์มุชนขนาดกวา้ง 5.00 

เมตร ยาว10.00 เมตร สงู 3.30 เมตร บา้นหาดผาขน หมูท่ี ่3

 ต าบลเมอืงจังองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงจังอ าเภอภู

เพยีง จังหวดัน่าน 558,000                             

1317) 1500838702600RH3 กอ่สรา้งหอ้งน ้าสาธารณะแหลง่ทอ่งเทีย่วหอโบราณคดี

เพ็ชรบรูณ์อนิทราชยั จ านวน 1 หลงัหอ้งน ้าชาย 6 หอ้ง โถฉี่

 6 โถอา่งหนา้หนา้ 4 อัน หอ้งน ้าหญงิ11 หอ้ง อา่งลา้งหนา้ 

5 อันเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จังหวดั

เพชรบรูณ์ 4,702,000                          

1318) 1500838702600RH5 ปรับปรงุพืน้ฟพัูฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว คลองน ้าขุน่ปแูล หมูท่ี่

1,5 บา้นปแูล,ซเีซะ มปีรมิาณงานคนัคลอง ระยะทาง 2,500

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาโร๊ะ อ าเภอยะหา จังหวดั

ยะลา 9,832,000                          



1319) 1500838702600RI1 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วอทุยานธรณีโลกสตลู (กจิกรรมป้าย

ประชาสมัพันธก์ารทอ่งเทีย่ว และป้ายสือ่ความหมาย) จ านวน

 10ป้าย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาทอน อ าเภอทุง่หวา้ 

จังหวดัสตลู 563,500                             

1320) 1500838702600RI3 ปรับปรงุภมูทัิศน ์ประกอบดว้ยตดิตัง้โคมไฟประตมิากรรม

บรเิวณสะพานพระแมย่า่ เปลีย่นโคมไฟประตมิากรรมบรเิวณ

สะพานพระรว่ง ตดิตัง้เสาไฟประตมิากรรมพรอ้มโคม ตดิตัง้

เสาพรอ้มโคมไฟสนามบรเิวณสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรติ

 และบรเิวณชมุชนเลอไท ตดิตัง้เสาพรอ้มโคมไป

ประตมิากรรมถนนในเขตเทศบาลเมอืงสโุขทัยธาน ีเทศบาล

เมอืงสโุขทัยธาน ีอ าเภอเมอืงสโุขทัยจังหวดัสโุขทัย

9,950,000                          

1321) 1500838702600RI5 กอ่สรา้งศาลากลางน ้า 1 หลงักวา้ง 7.00 เมตร ยาว 8.00 

เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลรัว้ใหญอ่ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวดัสพุรรณบรุี 2,242,000                          

1322) 1500838702600RI6 ปรับปรงุผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตีถนนสายวดัแกว้-

คลองทา่ปนู หมูท่ี ่2-7 ต าบลเลม็ด ผวิจราจรกวา้ง 6.00 

เมตร ยาว3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมพีืน้ทีผ่วิ

จราจร/ไหลท่างไมน่อ้ยกวา่ 19,200 ตารางเมตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 9,920,000                          

1323) 1500838702600RI7 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วอา่งเก็บน ้าหว้ยเชยีงล ีประกอบดว้ย

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายทางสนัฝายอา่งเก็บน ้า

หว้ยเชยีงล ีบา้นโนนสวา่ง หมูท่ี ่2ต าบลกดุหมากไฟ หรอืมี

พืน้ไมน่อ้ยกวา่ 3,800 ตารางเมตร ไหลท่างลกูรังขา้งละ 

0.00 - 0.50เมตร เทศบาลต าบลกดุหมากไฟอ าเภอหนอง

ววัซอ จังหวดัอดุรธานี 1,814,000                          

1324) 1500838702600RI9 ปรับภมูทัิศนต์ลาดเรยีบคลองคเูมอืงพรอ้มสะพานขา้มคลองคู

เมอืง บรเิวณเลยีบคลองคเูมอืง(ฝ่ังตรงขา้งวดัแค) 

ประกอบดว้ยรา้นคา้ จ านวน 57 รา้นคา้ และสะพาน จ านวน 2

 ตวั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุี

 จังหวดัสพุรรณบรุี 7,758,000                          

1325) 1500838702600RJ1 ปรับปรงุภมูทัิศนแ์ละตกแตง่พลบัพลาทีร่ าลกึ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย

เดชฯ แกง่สะพอืเทศบาลเมอืงพบิลูมังสาหารอ าเภอพบิลูมัง

สาหาร จังหวดัอบุลราชธานี 3,300,000                          

1326) 1500838702600RJ2 ปรับปรงุอาคารส านักงาน (หลงัเกา่)ใหเ้ป็นศนูยบ์รกิาร

นักทอ่งเทีย่ว สถานทีจ่ าหน่ายสนิคา้ชมุชน และสถานที่

พักผอ่นหยอ่นใจ เทศบาลต าบลโคกสงูอ าเภออบุลรัตน ์

จังหวดัขอนแกน่ 4,991,300                          

1327) 1500838702600RJ3 กอ่สรา้งอาคารวตัถโุบราณ หมูท่ี4่ บา้นจาเละ ต าบลยะรัง 

ความกวา้ง 20.00 เมตร ยาว 16.00เมตร (อาคารชัน้เดยีว

ยกระดบั)องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยะรังอ าเภอยะรัง จังหวดั

ปัตตานี 5,570,000                          

1328) 1500838702600RJ4 ปรับภมูทัิศนบ์รูณะวหิารวดันันตาราม ต าบลหยว่น 

ประกอบดว้ยซอ่มแซมหลงัคาไมแ้ป้นเกล็ดซอ่มแซมลายฉลุ

บนตะเขส้นัซอ่มแซมฉลปัุ้นลม,เชงิชาย และปัดจ่ัว 

ซอ่มแซมฝ้าเพดานซอ่มแซมรางระบายน ้าซอ่มแซมรางรนิ

สงักะส ีเทศบาลต าบลเชยีงค า อ าเภอเชยีงค า จังหวดัพะเยา

6,020,000                          

1329) 1500838702600RJ5 กอ่สรา้งอาคารหอวฒันธรรมและพพิธิภัณฑว์ถิชีวีติต าบล

บา้นตุน่(ธรรมมาสโบราณบา้นตุน่ใต)้ หมูท่ี ่1 องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลบา้นตุน่ อ าเภอเมอืงพะเยาจังหวดัพะเยา 2,513,000                          

1330) 1500838702600RK6 ปรับปรงุภมูทัิศนส์วนสาธารณะควนเขาวงั หมูท่ี ่2 

ประกอบดว้ยปรับปรงุลาดจอดผวิแอสฟัลทค์อนกรตี 

กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค ์จ านวน 1 หลงัและกอ่สรา้ง

ศาลาพักคอย จ านวน10 หลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ปลกัหนู อ าเภอนาทวจัีงหวดัสงขลา 9,876,000                          

1331) 1500838702600RL2 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจรดว้ยพาราแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 

วดัพระแทน่ดงรังวรวหิาร บา้นพระแทน่ หมูท่ี ่10 ต าบลพระ

แทน่จ านวน 3 ชว่ง หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 9,740 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลพระแทน่ อ าเภอทา่มะกาจังหวดั

กาญจนบรุี 4,450,000                          

1332) 1500838702600RL5 ปรับปรงุถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี และถนนคอนกรตีเสรมิ

เหล็กหมูท่ี ่6 ต าบลเกาะเปรดิ จ านวน 2จดุ หรอืพืน้ทีร่วมกัน

ไมน่อ้ยกวา่3,895 ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

เกาะเปรดิ อ าเภอแหลมสงิห ์จังหวดัจันทบรุี 3,031,900                          

1333) 1500838702600RL6 ปรับปรงุทางเดนิทางคอนกรตีเสรมิเหล็กกวา้ง 2.00 เมตร 

ยาว980 เมตร หรอืพืน้ทีใ่ชส้อยไมน่อ้ยกวา่ 1,960 ตาราง

เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสวนแตงอ าเภอละแม จังหวดั

ชมุพร 2,440,000                          



1334) 1500838702600RL7 การปรับภมูทัิศนพั์ฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วและสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วชมุชนต าบลป่าตาลประกอบดว้ย กอ่สรา้งงานผวิ

ทางชัน้พาราเคพซลี ถนนสายรอบหนองมน กอ่สรา้งงานผวิ

ทางชัน้พาราเคพซลี ถนนสายหนองสม้แสงขนาด กอ่สรา้ง

หอ้งน ้ากอ่สรา้งทอ่เหลีย่มคอนกรตีเสรมิเหล็ก สรา้งแพ

พรอ้มตดิตัง้ป้ายพลาสวดู เทศบาลต าบลป่าตาลอ าเภอขนุ

ตาล จังหวดัเชยีงราย 6,462,600                          

1335) 1500838702600RL8 สง่เสรมิและพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินันทนาการ บา้นน ้า

ราบ ประกอบดว้ย กอ่สรา้งถนนลาดยางแบบ Para cape 

sealงานวางแนวทอ่ประปาและขยายเขตไฟฟ้า กอ่สรา้ง

อาคารเอนกประสงค ์และกอ่สรา้งอาคารหอ้งสขุา องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลวงัครีอี าเภอหว้ยยอดจังหวดัตรัง 7,358,000                          

1336) 1500838702600RM3 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและปรับปรงุภมูทัิศนศ์นูยเ์รยีนรูไ้ผ่

กอ่หลวง ประกอบดว้ย การกอ่สรา้งหลงัคาคลมุลานคอนกรตี

 ขนาดกวา้ง 15.00 เมตร ยาว 25.00เมตร มปีรมิาณลงดนิ

ลกูรังถมบดอัดเรยีบไมน่อ้ยกวา่ 1,800.00ลกูบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลตะกาง อ าเภอเมอืงตราด จังหวดัตราด

1,750,000                          

1337) 1500838702600RM9 การปรับภมูทัิศนก์อ่สรา้งถนนเชือ่มโยงเสน้ทางทอ่งเทีย่ว

OTOP นวตัวถิตี าบลทุง่ใสประกอบดว้ย กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก และงานวางทอ่ เทศบาลต าบลทุง่ใส 

อ าเภอสชิล จังหวดันครศรธีรรมราช 6,080,000                          

1338) 1500838702600RN1 ปรับภมูทัิศนพั์ฒนาและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว หมูท่ี ่5 บา้น

วงัหอน ประกอบดว้ย กอ่สรา้งลานจอดรถคอนกรตีเสรมิ

เหล็กกอ่สรา้งอาคารหอ้งน ้า ตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่งโซลา่เซล

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัอา่งอ าเภอชะอวดจังหวดั

นครศรธีรรมราช 9,799,000                          

1339) 1500838702600RN4 ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งถนนเขา้แหลง่ทอ่งเทีย่วอา่งเก็บน ้า

แหงหมูท่ี ่9 บา้นนาอดุม เสาไฟฟ้าสงู9.00 เมตร พรอ้มกิง่

โคมและอปุกรป์ระจ า เสาไฟฟ้า จ านวน115 ตน้ ยาว 3,800 

เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนานอ้ย อ าเภอนานอ้ย 

จังหวดัน่าน 4,461,000                          

1340) 1500838702600RN7 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วแกง่ชมุเชงิด ีหมูท่ี ่9 ประกอบดว้ย

กอ่สรา้งอาคารบรกิารตอ้นรับนักทอ่งเทีย่ว ตดิตัง้ป้าย

ประชาสมัพันธโ์ครงการ จ านวน 1ป้าย องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสนจังหวดัพัทลงุ 1,753,000                          

1341) 1500838702600RN8 พัฒนาและปรับปรงุแหลง่ทอ่งเทีย่วอโุบสถเรอืนไมว้ดัพรหม

ประสทิธิ ์หมูท่ี ่2ประกอบดว้ย ปรับปรงุงานไฟฟ้าภายใน

อาคาร งานปรับปรงุภมูทัิศน ์งานป้ายประวตั ิและงานตอ่เตมิ

มกุหนา้ ตามแบบแปลนทีส่ านักศลิปากรที ่6 องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหว้ยเกต ุอ าเภอตะพานหนิ จังหวดัพจิติร

1,820,000                          

1342) 1500838702600RO0 ปรับปรงุพัฒนาเสน้ทางสูแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว โดยกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง Para AsphalticConcrete สายบา้นภเูขาทอง -

 วดัถ ้าหนิสอ กวา้ง 5.00 เมตร ไมม่ไีหลท่างยาว 2,000 

เมตรเทศบาลต าบลค าพองุ อ าเภอโพธิช์ยัจังหวดัรอ้ยเอ็ด 9,810,000                          

1343) 1500838702600RO1 กอ่สรา้งเทพืน้ทางคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในสนามกฬีา

อ าเภอศรสีมเด็จ หมูท่ี ่8 บา้นหนองเม็กต าบลศรสีมเด็จ 

ปรมิาณงานผวิจราจร 6.00 เมตร ยาว 526 เมตรหนา 0.15 

เมตร หรอืไมน่อ้ยกวา่3,156 ตารางเมตร เทศบาลต าบลศรี

สมเด็จ อ าเภอศรสีมเด็จจังหวดัรอ้ยเอ็ด 1,913,000                          

1344) 1500838702600RO2 ปรับภมูทัิศนโ์ดยกอ่สรา้งและตดิตัง้ป้ายบอกทาง หมูท่ี ่

1,2,6,7ต าบลหนองบวั ประกอบดว้ย ป้ายบอกสถานที่

ทอ่งเทีย่ว จ านวน 21ป้าย และตดิตัง้ป้ายบอกทางตา่งๆ 

จ านวน 74 ป้าย เทศบาลต าบลภเูรอื อ าเภอภเูรอื จังหวดัเลย

2,699,000                          

1345) 1500838702600RO3 ฉาบผวิลาดยางพาราสเลอรซีลีสายหว้ยจาน-เขา้สูแ่หลง่

ทอ่งเทีย่วถ า่ฝ่ามอืแดง หมูท่ี ่7บา้นนานอ้ย ขนาดกวา้ง 5.00

เมตร ไหลท่างกวา้ง 1.00 เมตรระยะทาง 2 กโิลเมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรฐีาน อ าเภอภกูระดงึ จังหวดัเลย

1,951,000                          

1346) 1500838702600RO5 กอ่สรา้งถนนและเสรมิผวิทางลาดยางพาราแอสฟัลทต์กิคอ

นกรตีหมูท่ี ่3 ระยะทางกอ่สรา้ง 0.382กโิลเมตร ผวิทางกวา้ง

 5.00เมตร เสรมิผวิทาง 0.200กโิลเมตร ผวิทางกวา้ง 4.00

เมตร รวมระยะทาง 0.582กโิลเมตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบา้นน ้าพ ุอ าเภอครีมีาศจังหวดัสโุขทัย 1,930,000                          



1347) 1500838702600RP1 ปรับปรงุ/ซอ่มแซมถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สายช าคุม้ - 

หว้งหนิหมูท่ี ่6 ต าบลนายายอาม กวา้ง8.00 เมตร ยาว 

1,560 เมตร หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 12,480 ตารางเมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม

จังหวดัจันทบรุี 9,979,000                          

1348) 1500838702600RP6 กอ่สรา้งศนูยบ์รกิารขอ้มลูแหลง่ทอ่งเทีย่วภายในต าบลนาทุง่

 หมูท่ี ่๗ ปรมิาณงานกวา้ง 12 เมตรยาว 20 เมตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลนาทุง่ อ าเภอเมอืงชมุพรจังหวดัชมุพร

2,535,000                          

1349) 1500838702600RP8 ปรับปรงุภมูทัิศน ์เสน้ทางป่ันจักรยานเขา้สูแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว

เชงิธรรมชาตสิายทางฝายน ้าลน้หว้ยปแูกงบา้นดงน ้าลอ้ม หมู่

 8 ถงึสายทางฝายน ้าลน้หว้ยปแูกงบา้นดงน ้าลอ้ม ม.8 ถงึ 

อทุยานแหง่ชาตดิอยหลวง (น ้าตกปแูกง)ปรมิาณงานถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 845เมตร หนา 

0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 3,380 ตารางเมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมเ่ย็นอ าเภอพาน จังหวดัเชยีงราย

1,851,600                          

1350) 1500838702600RP9 ฟ้ืนฟสูระน ้าบา้นวงัล าใต ้หมูท่ี ่2เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

และการเกษตรชมุชน ประกอบดว้ยกอ่สรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กงานป้องกันการกัดเซาะ และงานกอ่สรา้งศาลา 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัครี ีอ าเภอหว้ยยอดจังหวดัตรัง 9,158,000                          

1351) 1500838702600RQ1 ปรับปรงุผวิจราจรพาราแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สายทุง่กอ-เตา

ถา่นรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.75-008 หมูท่ี ่3 บา้นบา้หวี

 ต าบลบา้หว ีกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,025เมตร หรอืพืน้ทีผ่วิ

จราจรไมน่อ้ยกวา่ 5,125 ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบา้หว ีอ าเภอหาดส าราญ จังหวดัตรัง

2,690,000                          

1352) 1500838702600RQ2 ปรับปรงุภมูทัิศนเ์ขาสามบาตร หมูท่ี ่4 ประกอบดว้ย โรงจอด

เรอืโบราณ โรงจอดเรอืพระ หอ้งน ้าสาธารณะ งานถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก งานลานคอนกรตีเสรมิเหล็ก งานลานหนิ

 งานถมดนิ งานปรับปรงุไฟฟ้าภายในถ ้าเขาสามบาตร งาน

ปรับปรงุภมูทัิศนเ์ขาสามบาตร เทศบาลต าบลนาตาลว่ง 

อ าเภอเมอืงตรัง จังหวดัตรัง 3,730,000                          

1353) 1500838702600RQ4 กอ่สรา้งหลงัคาคลมุลานหนา้อาคาร OTOP ขนาดกวา้ง 

45.00เมตร ยาว 42.00 เมตร เทศบาลต าบลน ้าเชีย่ว อ าเภอ

แหลมงอบจังหวดัตราด 4,114,000                          

1354) 1500838702600RQ7 การปรับภมูทัิศนพั์ฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรกรรมศนูย์

เรยีนรูต้ามรอยพอ่อยูอ่ยา่งพอเพยีงกอ่สรา้งสถานทีจ่ าหน่าย

สนิคา้ กอ่สรา้งหอ้งน ้า สรา้งจดุcheck in ป้ายบอกทางและ

ป้ายสือ่ความหมาย จัดซือ้วสัดตุูจ้ าหน่ายสนิคา้ และ

เครือ่งปรับอากาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาเรยีงอ าเภอ

พรหมครี ีจังหวดันครศรธีรรมราช 3,366,000                          

1355) 1500838702600RQ8 การปรับภมูทัิศนพั์ฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว แกรนด ์แคนยอน 

ทา่ขึน้ ซอยตาสยุ หมูท่ี ่12ประกอบดว้ย กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก กอ่สรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

พรอ้มตดิตัง้ไฟสอ่งทาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ขึน้ 

อ าเภอทา่ศาลาจังหวดันครศรธีรรมราช 8,320,000                          

1356) 1500838702600RQ9 ปรับปรงุภมูทัิศนท์างขึน้เจดยีว์ดัควนชะลกิ ประกอบดว้ย 

การตดิตัง้ราวเหล็กจับสเตนเลสจ านวน 3 ชว่ง และทอ่ส

แตนเลสองคก์ารบรหิารสว่นค าบลควนชะลกิ อ าเภอหัวไทร 

จังหวดันครศรธีรรมราช 852,000                             

1357) 1500838702600RR1 ปรับภมูทัิศนป์รับปรงุป่าพรคุวนเงนิเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วและ

ศกึษาเรยีนรูเ้ชงิระบบนเิวศนป์ระกอบดว้ย กอ่สรา้งถนนแอส

ฟัลทต์กิคอนกรตี ชอ่งถบีจักรยานกอ่สรา้งหอ้งน ้าความ และ

ปรับปรงุภมูทัิศนถ์นนทางหลวงสาย 4165องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลบา้นตลู อ าเภอชะอวดจังหวดันครศรธีรรมราช

9,932,000                          

1358) 1500838702600RR3 ปรับปรงุภมูทัิศนแ์หลง่ทอ่งเทีย่วเขารามโรมและน ้าตกคหูา

สวรรคห์มูท่ี ่3 ประกอบดว้ย ปรับปรงุภมูทัิศน ์จ านวน 4 จดุ 

งานปรับปรงุภมูทัิศนน์ ้าตกคหูาสวรรค ์และทางขึน้เขาราม

โรม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรอ่นพบิลูยอ์ าเภอรอ่นพบิลูย ์

จังหวดันครศรธีรรมราช 3,626,000                          

1359) 1500838702600RR5 ปรับปรงุภมูทัิศนบ์รเิวณพระราชานุสาวรยีส์มเด็จพระศรนีค

รนิทราบรมราชชนน ีภายในบรเิวณสวนสมเด็จพระศรี

นครนิทร ์พังงาประกอบดว้ย งานปรับพืน้ทีป่ลกูพันธไ์ม ้และ

หญา้นวลนอ้ย จัดตกแตง่หนิธรรมชาต-ิหนิกรวดคละส ีปลกู

พันธไ์มด้อก-ไมป้ระดบัเทศบาลเมอืงพังงา อ าเภอเมอืงพังงา

 จังหวดัพังงา 1,500,000                          



1360) 1500838702600RR9 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วบงึทา่ศาลากูพ่ระโกนาหมูท่ี ่12

ประกอบดว้ย กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กทางเขา้บงึทา่

ศาลากูพ่ระโกนา กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรอบบงึทา่

ศาลากูพ่ระโกนา ตดิตัง้เสาโคมไฟฟ้าสอ่งสวา่งพลงังาน

อาทติยโ์ซลา่เซลล ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสระค ูอ าเภอ

สวุรรณภมูจัิงหวดัรอ้ยเอ็ด 9,975,000                          

1361) 1500838702600RS0 ปรับปรงุภมูทัิศนอ์า่งเก็บน ้าหนองผอืนอ้ย หมูท่ี ่7บา้นโปโล 

ต าบลดอนโอง กวา้ง 135 เมตร ยาว310 เมตร ลกึเฉลีย่ 

2.50 เมตรหรอืมพีืน้ทีข่ดุลอกไมน่อ้ยกวา่37,800 ตารางเมตร

 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนโอง อ าเภอโพธิช์ยั จังหวดั

รอ้ยเอ็ด 4,310,000                          

1362) 1500838702600RS4 กอ่สรา้งคอนกรตีเสรมิเหล็กสายมะคา่ยักษ์แหลง่ทอ่งเทีย่ว

ตน้มะคา่ยักษ์และภผูาแงม่ กวา้ง4.00 เมตร ยาว 3,500 

เมตร หนา0.15 เมตร ไหลท่างลงวสัดคุดัเลอืกขา้งละ 0.00 -

 0.50เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่3,500ตารางเมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ลี ่อ าเภอทา่ลีจั่งหวดัเลย

9,628,000                          

1363) 1500838702600RS5 ปรับภมูทัิศนเ์สน้ทางทอ่งเทีย่วประกอบดว้ย กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็กเชือ่มโยงเสน้ทางทอ่งเทีย่วภายใน

ชมุชนทอ่งเทีย่ว OTOP นวตัวิถิ ีบา้นธาตทุอง หมูท่ี ่8 ต าบล

ละลม จ านวน4 ชว่ง และวางทอ่ระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็ก

 จ านวน 21จดุ จดุละ 7 ทอ่น รวม 147 ทอ่นองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลละลมอ าเภอภสูหิ ์จังหวดัศรสีะเกษ

6,280,000                          

1364) 1500838702600RS6 กอ่สรา้งจดุชมววิและปรับปรงุภมูทัิศนค์วนหรนฮลิส ์องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทวจัีงหวดัสงขลา

9,900,000                          

1365) 1500838702600RT2 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์(ลาดควาย) ประกอบดว้ย

ขยายเขตระบบไฟฟ้ายาวไมน่อ้ยกวา่ 8.00 เมตร 1 ตน้ 

ปรับปรงุคนัเก็บกักน ้าผวิบน กอ่สรา้งหอ้งน ้า3 หลงั และ

ระบบประปาหมูบ่า้นแบบบาดาลขนาดใหญ ่องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลบางเลน อ าเภอสองพีน่อ้ง จังหวดัสพุรรณบรุี

9,674,000                          

1366) 1500838702600RT3 กอ่สรา้งเสน้ทางจักรยานถนนสระตู-่หนองโบสถ ์และซอย

อารรีาษฎรพั์ฒนา กวา้งขา้งละ 2.00เมตร (สองขา้งทาง) 

ยาวรวม2,220.00 เมตร พรอ้มอาคารโดมอเนกประสงค ์

ขนาดกวา้ง 25.00เมตร ยาว 45.00 เมตร สงู 10.50เมตร 

เทศบาลต าบลรว่มจติอ าเภอทา่ปลา จังหวดัอตุรดติถ์ 9,372,000                          

1367) 1500838702600RT7 การปรับภมูทัิศนพั์ฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว (จดุชมววิหนิโครง่)

หาดคุง้วมิาน หมูท่ี ่7ประกอบดว้ย กอ่สรา้งลาน

อเนกประสงคค์อนกรตีเสรมิเหล็กและกอ่สรา้งทางเดนิศกึษา

ธรรมชาต ิจ านวน 1 แหง่เทศบาลต าบลสนามไชย อ าเภอนา

ยายอาม จังหวดัจันทบรุี 4,794,000                          

1368) 1500838702600RU0 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิคอนกรตี สายมหาราช 

เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วหาดทุง่ววัแลน่ หมูท่ี ่3 กวา้ง 6 

เมตร ยาว2,200 เมตร หนา 0.05 เมตรพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

63,120 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะพลอี าเภอปะทวิ 

จังหวดัชมุพร 9,878,000                          

1369) 1500838702600RU4 การปรับภมูทัิศนว์ถิลีา้นนา บชูาพอ่ขนุ : พัฒนาและปรับปรงุ

เสน้ทางการทอ่งเทีย่วในเขตเทศบาล (Walking street)

ประกอบดว้ย งานรือ้ทางเทา้สรา้งซุม้ป้านสถานที ่และสรา้ง

ป้ายชือ่สวนตงุและโคมเชยีงรายเทศบาลนครเชยีงราย 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จังหวดัเชยีงราย 5,000,000                          

1370) 1500838702600RU5 การปรับภมูทัิศนถ์นนสายบา้นทอนหาญ-บา้นคลองเคยีน-

บา้นเหนอืคลอง หมูท่ี ่4,6ประกอบดว้ย กอ่สรา้ง

ถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลทต์กิคอนกรตี ท าการถางป่า 

และขดุตอ รายรือ้ทอ่คอนกรตีเสรมิเหล็กเดมิ งานปรับเกลีย่

แตง่และบดอัดคนัทางเดมิ งานดนิถม งานชัน้รองพืน้ทาง

และงานชัน้พืน้ทางงานลาดยาง และตดิตัง้ป้าย

ประชาสมัพันธโ์ครงการชัว่คราวและถาวร องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลคลองล ุอ าเภอกันตงัจังหวดัตรัง 9,710,000                          

1371) 1500838702600RU6 ปรับปรงุสถานทีท่อ่งเทีย่วสวนสาธารณะบา้นเกาะเกต ุหมูท่ี2่

 ประกอบดว้ย ขยายผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก จ านวน 4

ชว่ง เทศบาลต าบลช ารากอ าเภอเมอืงตราด จังหวดัตราด

553,000                             



1372) 1500838702600RU7 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วอา่งดอนยาวนอ้ย หมูท่ี ่6 

ประกอบดว้ยกอ่สรา้งหอ้งน ้าสาธารณะ ลานกจิกรรม ศาลา

พักผอ่นหยอ่นใจตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่งพรอ้มโคมและ

สายไฟฟ้า กอ่สรา้งถนนบรเิวณอา่งดอนยาวนอ้ย กอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในศนูยเ์รยีนรูอ้า่งดอนยาวนอ้ย

จ านวน 2 ชว่ง เทศบาลต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จังหวดั

นครราชสมีา 5,411,000                          

1373) 1500838702600RV0 การปรับปรงุภมูทัิศนแ์ละบรูณะบอ่น ้า เจา้ตกั กอ่สรา้งศาลา

แปดเหลีย่มบอ่น ้าเจา้ตกั ขนาดกวา้ง 6เมตร ยาว 6 เมตร สงู

 6.70 เมตรทางเทา้ 1.15 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ควนกรด อ าเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมราช 514,000                             

1374) 1500838702600RV1 ปรับปรงุภมูทัิศนร์อบบรเิวณอา่งเก็บน ้าบา้นควนเกย 

ประกอบดว้ยงานถนนคอนกรตี งานทางเทา้รอบอา่งเก็บน ้า 

งานรัว้รอบอา่งเก็บน ้า งานดาดรอบอา่งเก็บน ้างานรัว้รอบสระ

เก็บน ้า ระบบไฟฟ้างานระบบโรงสบูน ้าดบัเพลงิเทศบาล

ต าบลเขาชมุทองอ าเภอรอ่นพบิลูย ์จังหวดันครศรธีรรมราช

3,155,000                          

1375) 1500838702600RV2 การปรับปรงุภมูทัิศนบ์รเิวณจดุชมววิควนในอา่ว ขนาดกวา้ง 6

 เมตรยาว 12.50 เมตร ลกึ 6 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

สามต าบล อ าเภอจฬุาภรณ์ จังหวดันครศรธีรรมราช 788,000                             

1376) 1500838702600RV3 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายบา้นผูใ้หญส่วาท - เขต

เทศบาลต าบลชะมาย หมูท่ี ่10ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง2,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพืน้ทีผ่วิจราจร

ไมน่อ้ยกวา่14,300 ตารางเมตร ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร

 พรอ้มวางทอ่ระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็กเทศบาลต าบลถ ้า

ใหญ ่อ าเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมราช 8,678,000                          

1377) 1500838702600RV5 การปรับปรงุภมูทัิศนล์านวฒันธรรมต าบลบอ่สวกประกอบดว้ย

 กอ่สรา้งถนนคอนกรตี กอ่สรา้งศาลาแสดงกอ่สรา้งรา้นคา้

ชมุชน กอ่สรา้งหอ้งน ้า งานซุม้ประต ูงานป้ายสือ่ความหมาย

 งานไฟฟ้าสอ่งสวา่งงานมา้น่ังหนิธรรมชาต ิและงานตกแตง่

สวน ต าบลบอ่สวกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบอ่สวกอ าเภอ

เมอืงน่าน จังหวดัน่าน 9,427,000                          

1378) 1500838702600RV6 กอ่สรา้งหอ้งน ้าสาธารณะ เพือ่การทอ่งเทีย่วระดบัสากล 

แบบที2่ (มหีอ้งอาบน ้า) แบบฐานรากเข็ม แบบที ่2 ชาย 2 

หอ้ง หญงิ3 หอ้ง บา้นสบยาว หมูท่ี ่7 ต าบลเมอืงจัง 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงจัง อ าเภอภเูพยีงจังหวดัน่าน 2,213,000                          

1379) 1500838702600RV7 การปรับปรงุภมูทัิศนห์นองเตา่ หมูท่ี ่13ประกอบดว้ย 

ปรับปรงุภมูทัิศนห์นองเตา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ 

กอ่สรา้งลานสขุภาพ ทางลูว่ ิง่กฬีาและกอ่สรา้งอาคาร

พักผอ่น เทศบาลต าบลนาโพธิ ์อ าเภอนาโพธิจั์งหวดับรุรัีมย์ 7,000,000                          

1380) 1500838702600RW1 กอ่สรา้งปรับปรงุภมูทัิศนบ์อ่น ้ารอ้นโหละ๊จังกระ หมูท่ี ่9 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตรหรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

 48.00ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองเฉลมิ 

อ าเภอกงหราจังหวดัพัทลงุ 7,440,000                          

1381) 1500838702600RW5 ปรับปรงุถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กทางขึน้ทะเลหมอกฆนุูงซี

ลปัีตหมูท่ี ่1 ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ยาว3,000 เมตร หนา 

0.15 เมตรไหลท่างลกูรังขา้งละ 0-0.20เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่12,000 ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอัย

เยอรเ์วงอ าเภอเบตง จังหวดัยะลา 9,839,600                          

1382) 1500838702600RW9 ปรับปรงุศนูยแ์สดงพันธุส์ตัวน์ ้าเทศบาลเมอืงศรสีะเกษ พืน้ที่

ไมน่อ้ยกวา่ 3,100 ตารางเมตรประกอบดว้ย เปลีย่นฝ้า

ชายคารอบอาคาร เปลีย่นกระเบือ้งปพูืน้ภายในอาคาร ตดิตัง้

บานเกล็ดกันฝน ตดิตัง้เครือ่งเลน่เด็กและครภัุณฑ ์เทศบาล

เมอืงศรสีะเกษอ าเภอเมอืง จังหวดัศรสีะเกษ 1,600,000                          

1383) 1500838702600RX2 กอ่สรา้งถนนพาราแอสฟัลตต์กิคอนกรตีดา้นขา้งสนามกฬีา

กลาง หมูท่ี ่1 ต าบลนาทว ีเทศบาลต าบลนาทว ีอ าเภอนาทวี

 จังหวดัสงขลา 4,394,000                          

1384) 1500838702600RX3 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายน ้าตกโตนลาด ผวิ

จราจรกวา้ง5.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตรหนา 0.15 

เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 6,500 ตารางเมตร ไหลท่าง

ขา้ง 0.50 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองหรังอ าเภอ

นาหมอ่ม จังหวดัสงขลา 5,098,000                          

1385) 1500838702600RX4 ปรับภมูทัิศนศ์นูยอ์าหารบรกิารนักทอ่งเทีย่วและจ าหน่าย

สนิคา้ชมุชนครบวงจร ประกอบดว้ยกอ่สรา้งศนูยอ์าหาร

บรกิารนักทอ่งเทีย่วและจ าหน่ายสนิคา้ชมุชนครบวงจรจ านวน

 1 หลงัพรอ้มบล็อกจ าหน่ายอาหารหรอืเครือ่งดืม่ และซุม้

จ าหน่ายพชืผักผลไม ้กอ่สรา้งหอ้งน ้าหอ้งสว้มจ านวน 1 หลงั

 และกอ่สรา้งลานคอนกรตีอาณาบรเิวณ จ านวน540 ตาราง

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง อ าเภอควน

กาหลง จังหวดัสตลู 9,377,000                          



1386) 1500838702600RX5 ปรับภมูทัิศน ์สวนสาธารณะเทศบาลต าบลก าแพงเพือ่การ

ทอ่งเทีย่ว ประกอบดว้ย ปรับปรงุลานคอนกรตีพาราแอส

ฟัลทต์กิกอ่สรา้งถนนผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก ท าการ

ตดิตัง้แผน่ยางปพูืน้จากยางพารา กอ่สรา้งหอถังสงู ขนาด 

10 ลกูบาศกเ์มตรเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละง ูจังหวดั

สตลู 3,005,000                          

1387) 1500838702600RX8 กอ่สรา้งอาคารศนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่วและหอประชมุ

อเนกประสงค ์หมูท่ี ่5 ต าบลดอนสกั ขนาดกวา้ง 26.00 

เมตร ยาว33.50 เมตร เทศบาลเมอืงดอนสกั อ าเภอดอนสกั 

จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 8,242,000                          

1388) 1500838702600RX9 ปรับภมูทัิศนส์ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม และตลาด

ประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล หมูท่ี ่1 ประกอบดว้ย งาน

สะพานเหล็ก งานเตน้ท ์งานโป๊ะเทยีบเรอื งานเสาไฟฟ้าและ

โคมไฟ งานหมอ้แปรงไฟฟ้าและขยายเขต งานระบบประปา 

งานป้ายบอกทาง งานศนูยก์ระจายขา่วและประชาสมัพันธ ์

งานปรับปรงุภมูทัิศนส์วนหยอ่ม 2 ฝ่ังเทศบาลต าบลบางจัก 

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จังหวดัอา่งทอง

3,800,000                          

1389) 1500838702600RY0 ปรับปรงุผวิทางเดนิ - วิง่ และทางจักรยานบรเิวณรอบ

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศลิปาคม มพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

17,289 ตารางเมตรเทศบาลนครอดุรธาน ีอ าเภอเมอืง 

จังหวดัอดุรธานี 16,177,800                        

1390) 1500838702600S31 กอ่สรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ. 65-006 สาย 7หมูท่ี ่1 ต าบลบางเกา่ 

กวา้ง 5เมตร ยาว 1,031 เมตร หนา 0.15เมตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลบางเกา่ อ าเภอสายบรุ ีจังหวดัปัตตานี 3,593,000                          

1391) 1500838702600S35 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัส

ทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ. 21-002สายหนา้บา้นก านันเกา่ - 

หนา้มัสยดิ หมูท่ี ่2 ต าบลกะมยิอ มพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 1,073 

ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกะมยิอ อ าเภอเมอืง

ปัตตาน ีจังหวดัปัตตานี 515,000                             

1392) 1500838702600S37 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ปน.ถ. 45-006 สายแยกบาโงจอืงา แยกบา้นใหญ ่หมูท่ี ่3 

ต าบลตะโละไกรทอง กวา้ง 5.80 เมตร ยาว2,500 เมตร 

หนา 0.15 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะโละไกรทอง 

อ าเภอไมแ้กน่ จังหวดัปัตตานี 9,935,000                          

1393) 1500838702600T02 ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่กส.ถ.14-001 ถนนค าใหญ ่-เชยีงยนื เริม่ทีส่ ีแ่ยก

รา้นทอง ถงึบรเิวณบา้นนายทองปาน กวา้ง 9เมตร ยาว 642 

เมตร หนา 0.05เมตร เทศบาลต าบลค าใหญอ่ าเภอหว้ยเม็ก 

จังหวดักาฬสนิธุ์ 1,975,000                          

1394) 1500838702600T35 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ปท.ถ.49-001 สายทาง ปท. 3021 ระหวา่งคลอง 12-13 

หมูท่ี ่5 บา้นคลอง13, หมูท่ี ่9 บา้นคลอง 12 กวา้ง 5เมตร 

ยาว 2,727 เมตร หนา 0.15เมตร ไหลท่างลกูรังกวา้งขา้งละ

0.15 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึคอไห อ าเภอล าลกู

กาจังหวดัปทมุธานี 8,110,000                          

1395) 1500838702600T45 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่ปน.ถ. 39-004 สายบา้นตรัง -มว่งเงนิ หมทูี ่2- 4 

ต าบลตรังกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตรองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลตรังอ าเภอมายอ จังหวดัปัตตานี 5,920,000                          

1396) 1500838702600U23 ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิปแูอสฟัลทต์กิคอนกรตี โดยวธิี

PAVEMENT IN - PLACE RECYCLINGรหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชย.ถ.140-01 สายบา้นซบัทอง - บา้นหนองไฮ หมู่

ที ่2 ต าบลหว้ยไรก่วา้ง 6 เมตร ยาว 1,650 เมตรไหลท่าง

กวา้งเฉลีย่ขา้งละ 1เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยไร ่

อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวดัชยัภมู ิ 6,260,000                          

1397) 1500838702600U47 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ปน.ถ. 29-027 สายศาบาทวดเสอื บา้นโคกสะเดา (หนา้ 

อบต.) หมูท่ี ่4 บา้นหนองครก กวา้ง 4 เมตร ยาว1,000 เมตร

 หนา 0.15 เมตรไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตรองคก์าร

บรหิารสว่นต าบลควนโนรอี าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปัตตานี

3,285,000                          

1398) 1500838702600U59 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่พย.ถ.72-0002 สายบา้นสนัปเูลย- บา้นหนองบวัเงนิ

 ต าบลอา่งทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว2,465 เมตร หนา 0.05 

เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลอา่งทองอ าเภอเชยีงค า 

จังหวดัพะเยา 8,800,000                          



1399) 1500838702600U99 กอ่สรา้งถนนลกูรัง เขา้อา่งหว้ยขมุค า บา้นดอนชมุ หมูท่ี ่4 

ต าบลแมย่างรอ้ง กวา้ง 4 เมตร ยาว4,100 เมตร หนา 0.30 

เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมย่างรอ้ง อ าเภอรอ้งกวาง 

จังหวดัแพร่ 1,500,000                          

1400) 1500838702600V03 ปรับปรงุถนนลาดยางพาราแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (Over Lay)

 รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ภก. 2023ถนนสายนาเกาะ - บา้นพรุ

จ าปาหมูท่ี ่3 ต าบลเทพกระษัตร ีกวา้ง6 เมตร ยาว 710 

เมตร หนา 0.05เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเทพกระษัตรี

 อ าเภอถลางจังหวดัภเูก็ต 2,149,000                          

1401) 1500838702600V07 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่มค.ถ.111-04 สายบา้นหนองตบู- บา้นโคกกลาง 

หมูท่ี ่6 ต าบลหนองโก กวา้ง 5 เมตร ยาว2,000 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 10,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื จังหวดั

มหาสารคาม 5,859,000                          

1402) 1500838702600V16 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลทค์อนกรตี (โดยวธิ ีPavement 

In-Place Recycling) หมูท่ี ่2 ต าบลทา่เจา้สนุก มพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่2,385ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่เจา้

สนุก อ าเภอทา่เรอื จังหวดัพระนครศรอียธุยา 1,039,000                          

1403) 1500838702600V74 ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลนต์กิคอนกรตี (โดยวธิ ี

PavementIN-Place Recycting) รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

รบ.ถ 40-008 สายทางชอ่งมะกล า่-ปากชอ่ง หมูท่ี ่10ต าบล

เกาะพลบัพลา กวา้ง 6เมตร ยาว 1,745 เมตร หนา 0.05

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะพลบัพลา อ าเภอเมอืง

ราชบรุ ีจังหวดัราชบรุี 5,296,000                          

1404) 1500838702600V91 กอ่สรา้งถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี บา้นหว้ยน ้าดบิ ซอย 13 

(ทางขึน้อา่งเก็บน ้าหว้ยแทง) ตามโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชด ารฯิ หมู ่5 ต.บา้นโฮง่กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,765

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเวยีงกานต์

อ าเภอบา้นโฮง่ จังหวดัล าพนู 4,050,000                          

1405) 1500838702600V94 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนโดยวธิเีสรมิผวิลาดยางแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรตี สายทางบา้นเรอืน-เขตทา่ตุม้ จ านวน 2 ชว่ง มี

พืน้ทีร่วมกันไมน่อ้ยกวา่ 9,492 ตารางเมตรองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลบา้นเรอืน อ าเภอป่าซาง จังหวดัล าพนู 3,205,000                          

1406) 1500838702600W20 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ศก.ถ.58-011 บา้นนาโพธิ ์- บา้นแจงแมงกวา้ง 4 เมตร ยาว

 1,800 เมตรหนา 0.15 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลช า 

อ าเภอกันทรลกัษ์จังหวดัศรสีะเกษ 3,901,000                          

1407) 1500838702600W28 กอ่สรา้งถนนผวิทางปอรต์แลนดซ์เีมนตค์อนกรตี รหัสทาง

หลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ.103-09 (สายบา้นโนนกลาง - บา้น

จอม) กวา้ง 5เมตร ยาว 2,244 เมตร หนา 0.15เมตร ไหล่

ทางลกูรังขา้งละ 0.25เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึบอน

 อ าเภอยางชมุนอ้ย จังหวดัศรสีะเกษ 6,535,000                          

1408) 1500838702600W41 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่พย.ถ.72-0003 สายแยกวดับา้นหลา่ยพัฒนา - บา้น

บอ่นอ้ยต าบลอา่งทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว800 เมตร หนา 

0.05 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลอา่งทองอ าเภอเชยีงค า 

จังหวดัพะเยา 2,890,000                          

1409) 1500838702600X24 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสสายทาง มค.ถ.111-03

 สายบา้นหนองโก-บา้นเปลอืย ต าบลหนองโก กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 660เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

3,300 ตารางเมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโก

อ าเภอบรบอื จังหวดัมหาสารคาม 1,949,000                          

1410) 1500838702600X36 ปรับปรงุถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กโดยการเสรมิผวิแอสฟัลทต์ิ

กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ต 5 -0008 สายแยกถนน 

อบจ.ยส.3402 - บา้นล าดวน หมูท่ี ่11บา้นสนัตสิขุ หมูท่ี ่4 

ต าบลคอ้วงักวา้ง 6 เมตร ยาว 794 เมตร หนา0.04 เมตร 

เทศบาลต าบลคอ้วงัอ าเภอคอ้วงั จังหวดัยโสธร 1,968,000                          

1411) 1500838702600X70 ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนก

รตี สายแยก ฉช 3014 - วดัหนามแดง หมูท่ี ่2,3 ต าบล

หนามแดงกวา้ง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตรหนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนามแดง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา

 จังหวดัฉะเชงิเทรา 6,647,000                          

1412) 1500838702600X72 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สาย

สามกอ - โคกพนมด ีหมูท่ี ่2-3 ต าบลสบิเอ็ดศอก กวา้ง 5 

เมตร ยาว2,182 เมตร หนา 0.05 เมตรองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลสบิเอ็ดศอก อ าเภอบา้นโพธิ ์จังหวดัฉะเชงิเทรา 3,445,000                          



1413) 1500838702600Y45 ซอ่มสรา้งถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สายทางบา้นหนองเห

ลยีบ หมูท่ี ่4 ต าบลศรดีอยไชย กวา้ง 6เมตร ยาว 1,720 

เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 103,200 ตารางเมตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลศรดีอนไชย อ าเภอเทงิ จังหวดัเชยีงราย

4,951,000                          

1414) 1500838702600Z07 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ยส.ถ. 44– 003 สายเชือ่มระหวา่งบา้นทุง่แต ้หมูท่ี ่1 – หมู่

ที ่5 ต าบลหนองเรอื กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,420เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอ้มไหลท่างลกูรังกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร

เทศบาลต าบลทุง่แต ้อ าเภอเมอืงยโสธร จังหวดัยโสธร

4,136,000                          

1415) 1500838702600Z56 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

พร.ถ.33-004 (ทางหลวงชนบท พร.2025ล าหว้ยรอ่งเป่ือย -

 ล าหว้ยรากไม)้ หมูท่ี ่5 ต าบลทา่ขา้ม จ านวน2 ชว่ง มพีืน้ที่

รวมไมน่อ้ยกวา่8,115 ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

แมย่ม อ าเภอเมอืงแพรจั่งหวดัแพร่ 3,877,000                          

1416) 1500838702600Z62 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก รหัสทางหลวง

ทอ้งถิน่มค.ถ.111-03 สายบา้นหนองโก-บา้นเปลอืย หมูท่ี ่2

 ต าบลหนองโก กวา้ง 5 เมตร ยาว 660 เมตรหนา 0.15 

เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 3,300 ตารางเมตรองคก์าร

บรหิารสว่นต าบลหนองโกอ าเภอบรบอื จังหวดัมหาสารคาม 1,949,000                          

1417) 1500838702600Z76 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายทาง มห.ถ.45-015 

ถนนพรพรรณ์ - มห.ถ.45-006 ถนนหนองคา้ใต ้หมูท่ี ่8 

บา้นป่งขามเหนอื - หมูท่ี ่1 บา้นป่งขามใตต้ าบลป่งขาม 

กวา้ง 8 เมตร ยาว1,583 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ที่

ไมน่อ้ยกวา่ 12,664 เมตรไหลท่างลกูรังขา้งละ 0.00 -0.50 

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่งขามดงหม ูอ าเภอหวา้น

ใหญ ่จังหวดัมกุดาหาร 6,912,000                          

1418) 1500838702600Z83 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ

 68 -006 สายทางเชือ่มระหวา่งหมูบ่า้นบวัขาว หมูท่ี ่9 - 

บา้นโพธิศ์ร ีหมูท่ี ่8 ต าบลมว่ง กวา้ง 5เมตร ยาว 1,900 

เมตร หนา 0.15เมตรไหลท่างลกูรังกวา้งขา้งละ0.30 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมว่ง อ าเภอมหาชนะชยัจังหวดั

ยโสธร 7,593,000                          

1419) 1500838702600Z89 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ยส.ถ. 85- 003 สายแยกทางหลวงชนบทยส..4103 - บา้น

ศรแีกว้ หมูท่ี ่9บา้นโนนประทาย ต าบลหนองแหน กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,950เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลกูรังกวา้ง

ขา้งละ 0.50 เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแหน 

อ าเภอกดุชมุ จังหวดัยโสธร 8,240,000                          

1420) 1500838702600Z95 ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี โดยวธิ ี

Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงทอ้งถิน่ 

ยส.ถ 062 - 004 สายมะเชอื - นาโพธิ ์หมูท่ี ่4 บา้นขาทราย

 ต าบลพระเสาร ์กวา้ง 6เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.04เมตร

 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพระเสาร ์อ าเภอมหาชนะชยั

จังหวดัยโสธร 915,000                             

276,516,600                    

งบอดุหนนุ 276,516,600                    

1) 1500838712600002 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

เทศบาลต าบลพระแทน่ล าพระยาหมูท่ี ่14 บา้นดอนแจง 

ต าบลพระแทน่ อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรุี 2,645,000                          

2) 1500838712600003 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคป์ระกอบดว้ย1. สนาม

วอลเลย่บ์อล ขนาดกวา้ง 13เมตร ยาว 22 เมตร2. สนาม

เซปักตะกรอ้ 2 คอรท์ ขนาดกวา้ง 18เมตร ยาว 20 เมตร3. 

สนามเปตอง 2 คอรท์ ขนาดกวา้ง 3 เมตรยาว 18 เมตร4. 

ลานแอโรบคิขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 40เมตร เทศบาล

ต าบลมว่งนา หมูท่ี2่ บา้นมว่งเหนอื ต าบลมว่งนาอ าเภอดอน

จาน จังหวดักาฬสนิธุ์ 1,103,000                          

3) 1500838712600007 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 27 เมตร

เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ หมูท่ี ่4บา้นเหลา่ ต าบลดงมหาวนั

อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จังหวดัเชยีงราย 1,618,000                          

4) 1500838712600008 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง33 เมตร ยาว 53 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางเป้า หมูท่ี ่6บา้นควนทองสหี ์

ต าบลบางเป้าอ าเภอกันตงั จังหวดัตรัง 3,000,000                          

5) 1500838712600009 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 42 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่นนทร ีหมูท่ี ่9 บา้นตรอกกระ

สงัขต์ าบลทุง่นนทร ีอ าเภอเขาสมงิจังหวดัตราด 639,000                             

โครงการ : ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ



6) 1500838712600010 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง56 เมตร ยาว 98 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลล าเหย หมูท่ี ่4แบบปลกูหญา้ 

ต าบลล าเหยอ าเภอดอนตมู จังหวดันครปฐม 2,953,000                          

7) 1500838712600011 กอ่สรา้งสนามฟตซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

เทศบาลต าบลวงัหนิ หมูท่ี ่7 บา้นทุง่ร ีต าบลวงัหนิ อ าเภอ

โนนแดงจังหวดันครราชสมีา 2,058,000                          

8) 1500838712600012 กอ่สรา้งสนามกฬีา ประกอบดว้ย1. สนามฟตุบอล ขนาด

กวา้ง 73เมตร ยาว 110 เมตร2. สนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 

45 เมตรยาว 65 เมตร 3. สนามวอลเลยบ์อล ขนาดกวา้ง 13

เมตร ยาว 22 เมตร4. สนามตะกรอ้ 2 คอรท์ ขนาดกวา้ง 18

เมตร ยาว 20 เมตร5. สนามเปตอง 2 คอรท์ ขนาดกวา้ง 13

เมตร ยาว 16 เมตร6. ลานแอโรบคิ ขนาดกวา้ง 30 เมตร 

ยาว 40เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอดุมทรัพย ์หมูท่ี ่7 

บา้นโนนคา่งต าบลอดุมทรัพย ์อ าเภอวงัน ้าเขยีว จังหวดั

นครราชสมีา 2,965,000                          

9) 1500838712600014 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพนมทวน หมูท่ี ่8 บา้นดอน

สมบรูณ์ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวนจังหวดักาญจนบรุี 2,536,000                          

10) 1500838712600016 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง30 เมตร ยาว 50 เมตร 

เทศบาลต าบลตกพรม หมูท่ี ่2 บา้นตกพรม ต าบลตกพรม 

อ าเภอขลงุจังหวดัจันทบรุี 2,898,000                          

11) 1500838712600018 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคป์ระกอบดว้ย ขนาดกวา้ง 30

เมตร ยาว 50 เมตร และขนาดกวา้ง 14.50 เมตร ยาว 38 

เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเชยีงทอง หมูท่ี ่8 บา้นหนอง

ปลาไหล(ก 1) ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ จังหวดัตาก

1,334,000                          

12) 1500838712600020 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 42 เมตร ยาว 48

เมตร ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็น

สว่นประกอบเทศบาลต าบลบา้นขา่ หมูท่ี ่11บา้นขามเป้ีย

ใหญ ่ต าบลบา้นขา่อ าเภอศรสีงคราม จังหวดันครพนม 1,876,000                          

13) 1500838712600021 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัออก หมูท่ี ่5 

บา้นบางวงั ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัออก อ าเภอปากพนัง

จังหวดันครศรธีรรมราช 2,807,000                          

14) 1500838712600022 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไสหรา้หมูท่ี ่8 บา้นไสหรา้ ต าบล

ไสหรา้อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรธีรรมราช 2,996,000                          

15) 1500838712600024 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรามแกว้หมูท่ี ่2 บา้นรามแกว้ ต าบล

รามแกว้ อ าเภอหัวไทร จังหวดันครศรธีรรมราช 2,900,000                          

16) 1500838712600025 กอ่สรา้งสนามวอลเลย่บ์อล ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 22 

เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองกระเจา หมูท่ี ่12 บา้น

สนัตสิขุต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง จังหวดันครสวรรค์

116,000                             

17) 1500838712600026 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 20เมตร ยาว 26 เมตร 

เทศบาลต าบลลาดยาว หมูท่ี ่6 ชมุชนเกาะอเีพลนิ ต าบล

ลาดยาวอ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 1,696,000                          

18) 1500838712600029 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสาคอบน หมูท่ี ่1 บา้นสาคอ ต าบล

สาคอบน อ าเภอมายอ จังหวดัปัตตานี 2,318,000                          

19) 1500838712600030 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 40 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นขวาง หมูท่ี ่2 บา้นขวาง ต าบล

บา้นขวาง อ าเภอมหาราช จังหวดัพระนครศรอียธุยา 3,000,000                          

20) 1500838712600033 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 35เมตร ยาว 42 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัไคร ้หมูท่ี ่4บา้นหนองกระทุม่ 

ต าบลวงัไครอ้ าเภอทา่ยาง จังหวดัเพชรบรุี 2,125,000                          

21) 1500838712600035 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง45 เมตร ยาว 65 เมตร 

เทศบาลต าบลเหมอืงจี ้หมูท่ี ่12 บา้นเชตวนั ต าบลเหมอืงจี ้

อ าเภอเมอืงล าพนู จังหวดัล าพนู 1,217,000                          

22) 1500838712600042 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

เทศบาลต าบลพรพุ ีหมูท่ี ่4 บา้นคลองหนิแทน่ ต าบลพรพุ ี

อ าเภอบา้นนาสาร จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 2,667,200                          



23) 1500838712600043 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนางพญา หมูท่ี ่1 บา้นน ้าพรา้

ต าบลนางพญา อ าเภอทา่ปลาจังหวดัอตุรดติถ์ 2,836,000                          

24) 1500838712600044 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 

71.95เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหลกัเหลีย่ม หมูท่ี ่4 

บา้นหลกัเหลีย่ม ต าบลหลกัเหลีย่มอ าเภอนามน จังหวดั

กาฬสนิธุ์ 932,000                             

25) 1500838712600045 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 เมตร

เทศบาลต าบลทา่ศาลา หมูท่ี ่1ชมุชนตลาดสด ต าบลทา่

ศาลาอ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรธีรรมราช 3,000,000                          

26) 1500838712600046 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

1,003ตารางเมตร ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางยาง

ธรรมชาต ิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาดนิ หมูท่ี ่9บา้น

แหลมสมอ ต าบลเขาดนิอ าเภอเกา้เลีย้ว จะงหวดันครสวรรค์ 2,950,000                          

27) 1500838712600047 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมเ่ลย่ห์มูท่ี ่5 บา้นตลิง่สงู ต าบล

แมเ่ลย่อ์ าเภอแมว่งก ์จังหวดันครสวรรค์ 2,550,000                          

28) 1500838712600049 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 36 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึบาหมูท่ี ่3 บา้นแสงมณี ต าบล

บงึบาอ าเภอหนองเสอื จังหวดัปทมุธานี 2,830,000                          

29) 1500838712600052 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตรยาว 48 เมตร

เทศบาลต าบลพญาขนั หมูท่ี ่5บา้นเขาแดง ต าบลพญาขนั

อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวดัพัทลงุ 2,637,000                          

30) 1500838712600053 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

เทศบาลต าบลโพนเมอืง หมูท่ี ่1ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจ

สามารถ จังหวดัรอ้ยเอ็ด 240,900                             

31) 1500838712600055 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 40 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

เทศบาลต าบลส าโรงพลนั หมูท่ี8่ บา้นไทร ต าบลส าโรง

พลนัอ าเภอไพรบงึ จังหวดัศรสีะเกษ 2,992,000                          

32) 1500838712600057 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 42 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสาครหมูท่ี ่4 บา้นสาครเหนอื 

ต าบลสาคร อ าเภอทา่แพ จังหวดัสตลู 2,939,000                          

33) 1500838712600059 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง73 เมตร ยาว 110 เมตร 

เทศบาลต าบลแคน หมูท่ี ่11 บา้นหนองขนุศร ีต าบลแคน 

อ าเภอสนมจังหวดัสรุนิทร์ 1,390,000                          

34) 1500838712600061 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 26 เมตร ยาว 46 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระเปียงเตยี หมูท่ี ่3 บา้นยะสขุ

ต าบลตระเปียงเตยี อ าเภอล าดวน จังหวดัสรุนิทร์ 510,000                             

35) 1500838712600062 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคต์ามแบบมาตรฐานสมาคม

สนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย เทศบาลต าบลพนา หมูท่ี่

 1บา้นพนานต ์ต าบลพระเหลาอ าเภอพนา จังหวดั

อ านาจเจรญิ 2,680,000                          

36) 1500838712600063 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง45 เมตร ยาว 65 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแสงสวา่ง หมูท่ี3่ บา้นทา่ส ีต าบล

แสงสวา่งอ าเภอหนองแสง จังหวดัอดุรธานี 502,000                             

37) 1500838712600064 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 21เมตร ยาว 40 เมตร 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ หมูท่ี ่1 บา้นหนองหญา้ไซ 

ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอวงัสามหมอ จังหวดัอดุรธานี 346,000                             

38) 1500838712600065 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 12,242 

ตารางเมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นหมอ้ หมูท่ี ่4 บา้น

โรงหมอ้ ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพชิยั จังหวดัอตุรดติถ์ 2,191,000                          

39) 1500838712600067 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 50

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพังเคน หมูท่ี ่12 ต าบลพัง

เคนอ าเภอนาตาล จังหวดัอบุลราชธานี 590,000                             

40) 1500838712600069 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคต์ามแบบมาตรฐานสมาคม

สนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย เทศบาลต าบลนามะเขอื

 หมูท่ี ่12 บา้นนามะเขอื ต าบลนามะเขอื อ าเภอสหัสขนัธ ์

จังหวดักาฬสนิธุ์ 1,660,000                          

41) 1500838712600071 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง45 เมตร ยาว 65 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงพาน หมูท่ี3่ บา้นรอ้งหลอด 

ต าบลเมอืงพานอ าเภอพาน จังหวดัเชยีงราย 450,000                             

42) 1500838712600074 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคต์ามแบบสมาคมสนันบิาต

เทศบาลแหง่ประเทศไทยองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาพัง

ไกร หมูท่ี ่5 บา้นลากชาย ต าบลเขาพังไกร อ าเภอหัวไทร 

จังหวดันครศรธีรรมราช 1,742,000                          

43) 1500838712600076 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง90 เมตร ยาว 120 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดซุงญอ หมูท่ี ่5บา้นกาแย ต าบล

ดซุงญอ อ าเภอจะแนะ จะงหวดันราธวิาส 2,980,000                          



44) 1500838712600087 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 38 เมตร ยาว 64

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาค า หมูท่ี ่2 บา้นนาค า 

ต าบลนาค าอ าเภอค าเขือ่นแกว้ จังหวดัยโสธร 2,329,000                          

45) 1500838712600088 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง73 เมตร ยาว 110 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาโงยซแิน หมูท่ี ่3 บา้นลมีาปโูร๊ะ

 ต าบลบาโงยซแิน อ าเภอยะหา จังหวดัยะลา 1,040,000                          

46) 1500838712600091 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง22.0 เมตร ยาว 42 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นแหง หมูท่ี ่3บา้นรอ่งเห็ด 

ต าบลบา้นแหงอ าเภองาว จังหวดัล าปาง 2,545,300                          

47) 1500838712600092 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

เทศบาลต าบลเลาขวญั หมูท่ี ่1ต าบลเลาขวญั อ าเภอเลา

ขวญัจังหวดักาญจนบรุี 2,501,000                          

48) 1500838712600093 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่กระบ า่ หมูท่ี ่3 บา้นน ้าลาด 

ต าบลทุง่กระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จังหวดักาญจนบรุี 2,536,000                          

49) 1500838712600094 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคป์ระกอบดว้ย สนามฟตุบอล 

กวา้ง83 เมตร ยาว 120 เมตร สนามวอลเลยบ์อล กวา้ง 18 

เมตร ยาว25 เมตร สนามตระกรอ้ กวา้ง 15เมตร ยาว 22 

เมตร เทศบาลต าบลดงมลู หมูท่ี ่14 บา้นโคกกลาง ต าบล

ดงมลู อ าเภอหนองกงุศร ีจังหวดักาฬสนิธุ์ 1,266,000                          

50) 1500838712600098 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 25

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลล าเหย หมูท่ี ่4 ต าบลล าเหย

 อ าเภอดอนตมู จังหวดันครปฐม 2,145,000                          

51) 1500838712600100 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่สงหมูท่ี ่4 บา้นสีแ่ยก ต าบลทุง่

สงอ าเภอนาบอน จังหวดันครศรธีรรมราช 2,209,000                          

52) 1500838712600103 กอ่สรา้งสนามเซปักตะกรอ้ 2คอรท์ ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว19 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายทอง หมูท่ี ่7 

ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ยจังหวดั

ประจวบครีขีนัธ์ 154,000                             

53) 1500838712600104 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะเปาะ หมูท่ี ่1 บา้นเกาะเปาะ

เหนอืต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจกิจังหวดัปัตตานี 2,257,000                          

54) 1500838712600105 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 52

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปะโด หมูท่ี ่2 บา้นมะหดุ 

ต าบลปะโด อ าเภอมายอ จังหวดัปัตตานี 2,095,000                          

55) 1500838712600108 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนานวลหมูท่ี ่6 บา้นโนนจกิ ต าบล

นานวลอ าเภอพนมไพร จังหวดัรอ้ยเอ็ด 2,830,000                          

56) 1500838712600111 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง22 เมตร ยาว 42 เมตร 

เทศบาลต าบลเขาแกว้ หมูท่ี ่4 บา้นนาป่าหนาด ต าบลเขา

แกว้ อ าเภอเชยีงคาน จังหวดัเลย 1,341,000                          

57) 1500838712600113 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 40 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

เทศบาลต าบลส าโรงพลนั หมูท่ี2่ ต าบลส าโรงพลนั อ าเภอ

ไพรบงึ จังหวดัศรสีะเกษ 2,992,000                          

58) 1500838712600115 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นขาวหมูท่ี ่1 บา้นหัวป่าออก 

ต าบลบา้นขาว อ าเภอระโนด จังหวดัสงขลา 2,747,000                          

59) 1500838712600119 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง75 เมตร ยาว 115 เมตร 

เทศบาลต าบลทา่ลาน หมูท่ี ่2 ชมุชนบางขวญั ต าบลบา้น

ครัว อ าเภอบา้นหมอ จังหวดัสระบรุี 2,962,000                          

60) 1500838712600120 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 52 เมตร ยาว 52

เมตร เทศบาลต าบลสระขดุ หมูท่ี2่ บา้นออ้ ต าบลสระขดุ 

อ าเภอชมุพลบรุ ีจังหวดัสรุนิทร์ 1,530,000                          

61) 1500838712600121 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคต์ามแบบมาตรฐานสมาคม

สนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลโชกเหนอื หมูท่ี ่7 บา้นภมูสิตงึต าบลโชคเหนอื 

อ าเภอล าดวนจังหวดัสรุนิทร์ 3,000,000                          

62) 1500838712600122 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคป์ระกอบดว้ย 1. สนาม

ฟตุบอลขนาดกวา้ง 45 เมตร ยาว 65เมตร 2. สนามเซปัก

ตะกรอ้ 2คอรท์ ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว20 เมตรเทศบาล

ต าบลร ามะสกัหมูท่ี ่5 บา้นโพธิเ์อน ต าบลร ามะสกั อ าเภอ

โพธิท์อง จังหวดัอา่งทอง 1,900,000                          

63) 1500838712600126 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 26 เมตร ยาว 46 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแชแลหมูท่ี ่3 บา้นเมอืงพรกึ ต าบล

แชแล อ าเภอกมุภวาปี จังหวดัอดุรธานี 1,793,600                          



64) 1500838712600131 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาไมแ้กว้ หมูท่ี ่3 บา้นแหลมไทร

ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสเิกาจังหวดัตรัง 2,819,000                          

65) 1500838712600132 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง33 เมตร ยาว 53 เมตร 

เทศบาลต าบลเขาสมงิ หมูท่ี ่1 บา้นเขาสมงิ ต าบลเขาสมงิ 

อ าเภอเขาสมงิ จังหวดัตราด 3,000,000                          

66) 1500838712600134 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 32เมตร ยาว 84 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาหมอบญุ หมูท่ี ่5 บา้นทุง่บก 

ต าบลนาหมอบญุอ าเภอจฬุาภรณ์ จังหวดันครศรธีรรมราช 1,743,000                          

67) 1500838712600135 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางจากหมูท่ี ่3 บา้นกลาง ต าบล

บางจากอ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราชจังหวดันครศรธีรรมราช 2,700,000                          

68) 1500838712600138 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 15เมตร ยาว 30 เมตร 

เทศบาลนครรังสติ ต าบลประชาธปัิตย ์อ าเภอธัญบรุ ีจังหวดั

ปทมุธานี 2,950,000                          

69) 1500838712600139 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 60เมตร ยาว 90 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึนคร หมูท่ี ่12บา้นทรายทอง 

ต าบลบงึนครอ าเภอหัวหนิ จังหวดัประจวบครีขีนัธ์ 2,870,000                          

70) 1500838712600144 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง73 เมตร ยาว 110 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่นาร ีหมูท่ี ่8บา้นตน้สา้น ต าบล

ทุง่นาร ีอ าเภอป่าบอน จังหวดัพัทลงุ 3,000,000                          

71) 1500838712600146 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 15 เมตร ยาว 35

เมตร หมูท่ี ่1 บา้นทุง่รวงทองต าบลทา่มะเดือ่ อ าเภอบาง

แกว้จังหวดัพัทลงุ 2,619,900                          

72) 1500838712600147 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 22เมตร ยาว 42 เมตร 

เทศบาลต าบลบา้นแหลม หมูท่ี ่7 ต าบลบา้นแหลม อ าเภอ

บา้นแหลมจังหวดัเพชรบรุี 2,860,000                          

73) 1500838712600148 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง33 เมตร ยาว 53 เมตร 

เทศบาลต าบลปะแต หมูท่ี ่6 บา้นปะแตต าบลปะแต อ าเภอ

ยะหา จังหวดัยะลา 2,952,000                          

74) 1500838712600149 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพรอ่นหมูท่ี ่3 บา้นตาสา ต าบลพ

รอ่นอ าเภอเมอืงยะลา จังหวดัยะลา 2,658,600                          

75) 1500838712600150 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

เทศบาลต าบลโพนเมอืง หมูท่ี ่2บา้นโพนเมอืง ต าบลโพน

เมอืงอ าเภออาจสามารถ จังหวดัรอ้ยเอ็ด 240,900                             

76) 1500838712600154 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองผอื หมูท่ี ่5 บา้นเพชรโสภณ

ต าบลหนองผอื อ าเภอทา่ลีจั่งหวดัเลย 328,000                             

77) 1500838712600155 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 23 เมตร ยาว 42 เมตร

เทศบาลต าบลส านักขาม หมูท่ี ่1บา้นส านักขาม ต าบลส านัก

ขามอ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา 2,480,000                          

78) 1500838712600157 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

เทศบาลต าบลควนศร ีหมูท่ี ่7บา้นควนพรพุ ีต าบลควนศรี

อ าเภอบา้นนาสาร จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 2,659,000                          

79) 1500838712600159 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

1,218ตารางเมตร ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาติ

เป็นสว่นประกอบ เทศบาลต าบลสามโก ้หมูท่ี ่10 บา้นหว้ย

กรอ้ ต าบลสามโก ้อ าเภอสามโก ้จังหวดัอา่งทอง 2,908,000                          

80) 1500838712600161 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 30เมตร ยาว 40 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองคนั หมทูี7่ บา้นหัวนา ต าบล

หนองคนัอ าเภอภหูลวง จังหวดัเลย 461,000                             

81) 1500838712600162 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคต์ามแบบมาตรฐานสมาคม

สนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย เทศบาลต าบลเขาแกว้ 

หมูท่ี ่8 บา้นทา่บม ต าบลเขาแกว้อ าเภอเชยีงคาน จังหวดัเลย

1,494,000                          

82) 1500838712600164 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง32.2 เมตร ยาว 48.2 

เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลวหิารขาว หมูท่ี ่2 บา้นวหิาร

ขาว ต าบลวหิารขาว อ าเภอทา่ชา้ง จังหวดัสงิหบ์รุี 2,555,000                          

83) 1500838712600166 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 24เมตร ยาว 40 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสาค ูหมูท่ี ่4บา้นน ้าด า ต าบลสาค ู

อ าเภอพระแสง จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 2,712,000                          

84) 1500838712600167 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 44เมตร ยาว 60 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไชยคราม หมูท่ี1่ บา้นศรชียัคราม 

ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 2,368,700                          



85) 1500838712600169 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโรง หมูท่ี ่2 บา้นหว้ยสะพาน

ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวนจังหวดักาญจนบรุี 2,536,000                          

86) 1500838712600170 กอ่สรา้งสนามบาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 19.10 เมตร ยาว 

32.10เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพลวงทอง หมูท่ี ่7 

บา้นหลมุมะนาว ต าบลพลวงทอง อ าเภอบอ่ทอง จังหวดั

ชลบรุี 349,000                             

87) 1500838712600174 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 52 เมตร ยาว 52

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไมฝ้าด หมูท่ี ่6 บา้นผมเด็น 

ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จังหวดัตรัง 1,580,000                          

88) 1500838712600175 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาปนูหมูท่ี ่4 บา้นไทรงาม ต าบล

เขาปนู อ าเภอหว้ยยอด จังหวดัตรัง 2,608,000                          

89) 1500838712600177 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 55 เมตร ยาว 62

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัครี ีหมูท่ี ่2 บา้นวงัล าใต ้

ต าบลวงัครี ีอ าเภอหว้ยยอด จังหวดัตรัง 2,399,000                          

90) 1500838712600179 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง70 เมตร ยาว 105 เมตร 

เทศบาลต าบลทา่ยาง หมูท่ี ่2 ชมุชนทา่ยาง ต าบลทา่ยาง 

อ าเภอทุง่ใหญจั่งหวดันครศรธีรรมราช 2,928,000                          

91) 1500838712600181 กอ่สรา้งสนามเซปักตะกรอ้ ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 18 

เมตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองกระเจา หมูท่ี ่12 บา้น

สนัตสิขุต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง จังหวดันครสวรรค์

63,000                              

92) 1500838712600182 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคต์ามแบบมาตรฐานสมาคม

สนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลไพศาล หมูท่ี ่2 บา้นหนองมะเขอืต าบลไพศาล อ าเภอ

ประโคนชยัจังหวดับรุรัีมย์ 1,723,000                          

93) 1500838712600183 กอ่สรา้งลานกฬีา นทีไ่มน่อ้ยกวา่5,500 ตารางเมาตร 

เทศบาลต าบลกบนิทร ์บา้นเจา้ส าอางค ์พืต้ าบลกบนิทร ์

อ าเภอกบนิทรบ์รุจัีงหวดัปราจนีบรุี 3,000,000                          

94) 1500838712600187 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 48 เมตร

เทศบาลต าบลล าสนิธุ ์หมูท่ี ่8บา้นล าสนิธุ ์ต าบลล าสนิธุ ์

อ าเภอศรนีครนิทร ์จังหวดัพัทลงุ 2,637,000                          

95) 1500838712600188 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 50เมตา ยาว 80 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางครก หมูท่ี1่1 ต าบลบางครก 

อ าเภอบา้นแหลม จังหวดัเพชรบรุี 2,033,000                          

96) 1500838712600189 กอ่สรา้งสนามบาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 19.10 เมตร ยาว 

32.10เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้ารอ้น หมูท่ี ่1 บา้นน ้า

รอ้น ต าบลน ้ารอ้น อ าเภอวเิชยีรบรุ ีจังหวดัเพชรบรูณ์ 260,000                             

97) 1500838712600190 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 38 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

เทศบาลต าบลสงูเมน่ หมูท่ี ่3บา้นประชารักษ์ถิน่ ต าบลสงู

เมน่อ าเภอสงูเมน่ จังหวดัแพร่ 2,862,000                          

98) 1500838712600191 กอ่สรา้งสนามเซปักตะกรอ้ ขนาดกวา้ง 6.10 เมตร ยาว 

13.40เมตร เทศบาลต าบลโกตาบารหูมูท่ี ่4 ชมุชนก าปงบู

เกะ๊ ต าบลโกตาบาร ูอ าเภอรามัน จังหวดัยะลา 500,000                             

99) 1500838712600199 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 40เมตร ยาว 60 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่าเว หมูท่ี ่5บา้นเดมิเจา้ ต าบลป่า

เว อ าเภอไชยา จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 1,635,000                          

100) 1500838712600200 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 20เมตร ยาว 40 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอา่งแกว้ หมูท่ี ่2บา้นบางหัก ต าบล

อา่งแกว้อ าเภอโพธิท์อง จังหวดัอา่งทอง 2,620,000                          

101) 1500838712600201 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 30เมตร ยาว 40 เมตร 

เทศบาลต าบลทางพระ หมูท่ี ่1 ต าบลทางพระ อ าเภอโพธิ์

ทอง จังหวดัอา่งทอง 1,609,000                          

102) 1500838712600202 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 26 เมตร ยาว 46 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแชแลหมูท่ี ่6 บา้นยางหลอ่ ต าบล

แชแล อ าเภอกมุภวาปี จังหวดัอดุรธานี 1,793,600                          

103) 1500838712600203 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพญาแมน หมูท่ี ่1 บา้นทา่มะปราง

ต าบลพญาแมน อ าเภอพชิยัจังหวดัอตุรดติถ์ 3,000,000                          

104) 1500838712600204 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคป์ระกอบดว้ย 1. สนาม

บาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 19.10เมตร 32.10 ยาว เมตร2. 

สนามวอลเลยบ์อล ขนาดกวา้ง 13เมตร ยาว 22 เมตร 3. 

สนามเซปักตะกรอ้ 2 คอรท์ ขนาดกวา้ง18 เมตร ยาว 20 

เมตร เทศบาลต าบลขามป้อม หมูท่ี ่2 บา้นนาตาลเหนอื 

ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จังหวดัอบุลราชธานี 518,000                             



105) 1500838712600206 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

1,200ตารางเมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองปรอื หมูท่ี่

 10 บา้นเขามสุ ิต าบลหนองปรอื อ าเภอหนองปรอื จังหวดั

กาญจนบรุี 1,995,000                          

106) 1500838712600207 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคต์ามแบบมาตรฐานสมาคม

สนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย เทศบาลต าบลหนองหนิ

 หมูท่ี ่4 บา้นหนองหนิ ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองกงุศร ี

จังหวดักาฬสนิธุ์ 1,732,000                          

107) 1500838712600208 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 50 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนคิมหว้ยผึง้ หมูท่ี ่1 บา้นคลอง

อดุมต าบลนคิมหว้ยผึง้ อ าเภอหว้ยผึง้จังหวดักาฬสนิธุ์ 2,980,000                          

108) 1500838712600209 กอ่สรา้สนามฟลุซอล ขนาดกวา้ง30 เมตร ยาว 50 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนคิมหว้ยผึง้ หมูท่ี ่4 บา้นหว้ยผึง้ 

ต าบลนคิมหว้ยผึง้ อ าเภอหว้ยผึง้ จังหวดักาฬสนิธุ์ 2,980,000                          

109) 1500838712600210 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคต์ามแบบมาตรฐานสมาคม

สนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย เทศบาลต าบลนาขาม 

หมูท่ี6่ บา้นโนนสวาง ต าบลนาขามอ าเภอกฉุนิารายณ์ 

จังหวดักาฬสนิธุ์ 2,117,000                          

110) 1500838712600212 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 

71.95เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหลกัเหลีย่ม หมูท่ี ่2 

บา้นสงัคมพัฒนา ต าบลหลกัเหลีย่ม อ าเภอนามน จังหวดั

กาฬสนิธุ์ 932,000                             

111) 1500838712600218 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง25 เมตร ยาว 45 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงจัง หมูท่ี ่9บา้นใหมส่ามัคค ี

ต าบลเมอืงจังอ าเภอภเูพยีง จังหวดัน่าน 2,400,000                          

112) 1500838712600223 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 19 เมตร ยาว 38 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะโละกาโปร ์หมูท่ี ่2 บา้นตะโละ

อาโหรต์ าบลตะโละกาโปร ์อ าเภอยะหริง่ จังหวดัปัตตานี 2,276,000                          

113) 1500838712600224 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปะกาฮารัง หมูท่ี ่3 บา้นกอืยา 

ต าบลปะกาฮะรัง อ าเภอเมอืงปัตตาน ีจังหวดัปัตตานี 2,522,000                          

114) 1500838712600227 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 24 เมตร ยาว 44 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหันตะเภา หมทูี ่3 บา้นล าแดง 

ต าบลหันตะเภา อ าเภอวงันอ้ย จังหวดัพระนครศรอียธุยา 1,800,000                          

115) 1500838712600229 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 32

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหัวเมอืง หมูท่ี ่12 บา้นวงั

ฟ่อน ต าบลหัวเมอืง อ าเภอสอง จังหวดัแพร่ 583,000                             

116) 1500838712600231 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 40

เมตร เทศบาลต าบลแมล่านอ้ยหมูท่ี ่1 บา้นแมล่านอ้ย 

ต าบลแมล่านอ้ย อ าเภอแมล่านอ้ย จังหวดัแมฮ่อ่งสอน 1,991,400                          

117) 1500838712600233 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 34 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนคิมล านารายณ์ หมูท่ี ่7 บา้นไร่

พัฒนาต าบลนคิมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จังหวดัลพบรุี

3,000,000                          

118) 1500838712600235 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 24 เมตร ยาว 44 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะกอมหมูท่ี ่1 บา้นสะกอม ต าบล

สะกอมอ าเภอจะนะ จังหวดัสงขลา 2,992,000                          

119) 1500838712600236 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร 

ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางพาราธรรมชาตเิป็น

สว่นประกอบองคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองหรัง หมูท่ี ่2 

บา้นแมเ่ปียะ ต าบลคลองหรัง อ าเภอนาหมอ่มจังหวดัสงขลา

2,998,000                          

120) 1500838712600238 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 35เมตร ยาว 45 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหลกัแกว้ หมูท่ี6่ บา้นหลกัแกว้ 

ต าบลหลกัแกว้อ าเภอวเิศษชยัชาญ จังหวดัอา่งทอง 720,000                             

121) 1500838712600240 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 35เมตร ยาว 40 เมตร 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ หมูท่ี ่3 บา้นหนองไผพ่รเจรญิ 

ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอวงัสามหมอจังหวดัอดุรธานี

571,000                             

122) 1500838712600241 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคป์ระกอบดว้ย 1. สนาม

บาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 19.10เมตร 32.10 ยาว เมตร2. 

สนามวอลเลยบ์อล ขนาดกวา้ง 13เมตร ยาว 22 เมตร 3. 

สนามเซปักตะกรอ้ 2 คอรท์ ขนาดกวา้ง18 เมตร ยาว 20 

เมตร เทศบาลต าบลขามป้อม หมูท่ี ่17 บา้นนางาม ต าบล

ขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จังหวดัอบุลราชธานี 518,000                             

123) 1500838712600242 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 24 เมตร ยาว 44

เมตร ทีพ่ืน้สนามมสีว่นผสมของยางธรรมชาตเิป็น

สว่นประกอบองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นกลาง หมูท่ี ่1 

บา้นเขางาม ต าบลบา้นกลาง อ าเภออา่วลกึ จังหวดักระบี่ 3,000,000                          



124) 1500838712600243 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง35 เมตรยาว 55 เมตร 

เทศบาลเมอืงทา่เรอืพระแทน่ หมูท่ี ่12บา้นวุน้เสน้พัฒนา 

ต าบลทา่เรอือ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรุี 2,980,000                          

125) 1500838712600244 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 52

เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอโุลกสีห่มืน่ หมูท่ี ่2 บา้น

หนองทะเบยีน ต าบลอโุลกสีห่มืน่อ าเภอทา่มะกา จังหวดั

กาญจนบรุี 1,520,000                          

126) 1500838712600245 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่กระบ า่ หมูท่ี ่4 บา้นทุง่กระบ า่

ต าบลทุง่กระบ า่ อ าเภอเลาขวญัจังหวดักาญจนบรุี 2,536,000                          

127) 1500838712600248 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง45 เมตร ยาว 65 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเชยีงทอง หมูท่ี5่ บา้นเดน่คา (ข 3)

 ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ จังหวดัตาก 266,000                             

128) 1500838712600251 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล หมูท่ี ่10บา้นปรายรางขนาดกวา้ง 32 

เมตรยาว 52 เมตร ต าบลหนิตกอ าเภอรอ่นพบิลูย ์จังหวดั

นครศรธีรรมราช 3,000,000                          

129) 1500838712600253 กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 19.10 เมตร ยาว

32.10 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกว้แสน หมูท่ี ่5 

บา้นแกว้แสน ต าบลแกว้แสน อ าเภอนาบอน จังหวดั

นครศรธีรรมราช 491,400                             

130) 1500838712600256 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 30เมตร ยาว 25.9 แมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกูส่วนแตง หมูท่ี1่ บา้นกูส่วนแตง 

ต าบลกูส่วนแตงอ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จังหวดับรุรัีมย์ 177,000                             

131) 1500838712600257 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 20เมตร ยาว 120 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่น ้า หมูท่ี ่2บา้นสเุหรา่ ต าบลทา่

น ้า อ าเภอปะนาเระ จังหวดัปัตตานี 1,684,000                          

132) 1500838712600262 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 34 เมตร ยาว 36 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองขนาก หมูท่ี ่7 บา้นหนอง

กระเบยีน ต าบลหนองขนากอ าเภอทา่เรอื จังหวดั

พระนครศรอียธุยา 1,230,000                          

133) 1500838712600263 กอ่สรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง83 เมตร ยาว 120 เมตร 

เทศบาลต าบลทุง่รวงทอง หมูท่ี ่6 บา้นหว้ยงิว้ใหม ่ต าบลทุง่

รวงทองอ าเภอจนุ จังหวดัพะเยา 2,948,100                          

134) 1500838712600267 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 52เมตร ยาว 52 เมตร 

เทศบาลต าบลดลีงั หมูท่ี ่4 บา้นสายโท-จัตวารว่มใจ ต าบล

ดลีงั อ าเภอพัฒนานคิม จังหวดัลพบรุี 1,192,000                          

135) 1500838712600269 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 26 เมตร ยาว 46 เมตร

เทศบาลต าบลเอราวณั หมูท่ี ่15บา้นโป่งศรโีทน ต าบล

เอราวณัอ าเภอเอราวณั จังหวดัเลย 656,000                             

136) 1500838712600273 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองกวาง หมูท่ี ่3 บา้นชา้งไห ้

ต าบลคลองกวาง อ าเภอนาทว ีจังหวดัสงขลา 3,000,000                          

137) 1500838712600276 กอ่สรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 19เมตร ยาว 32 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองกระทุม่หมูท่ี ่4 บา้นหนอง

กระทุม่ ต าบลหนองกระทุม่ อ าเภอคา่ยบางระจัน จังหวดั

สงิหบ์รุี 308,000                             

138) 1500838712600277 กอ่สรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 เมตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นดารา หมูท่ี ่9 บา้นชมุทางบา้น

ดารา ต าบลบา้นดารา อ าเภอพชิยั จังหวดัอตุรดติถ์ 2,800,000                          

380,614,600                    

งบอดุหนนุ 380,614,600                    

1) 1500838742600006 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญ ่บรเิวณ

สวนไดโนเสาร ์หมูท่ี ่7 บา้นแกง้นครต าบลนคิม ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรน ้า เทศบาลต าบลนคิม อ าเภอสหัส

ขนัธ ์จังหวดักาฬสนิธุ์ 3,300,000                          

2) 1500838742600009 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญม่าก 

หนองปลงิหมูท่ี ่16 บา้นดอนยงู ต าบลยางตลาด ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรน ้า องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยาง

ตลาด อ าเภอยางตลาดจังหวดักาฬสนิธุ์ 3,814,000                          

3) 1500838742600033 ปรับปรงุซอ่มแซมระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่

หมูท่ี ่4 บา้นเขาแกว้ต าบลคลองยา ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้า องคก์ารบรหิารสว่นต าบล คลองยา อ าเภออา่ว

ลกึจังหวดักระบี่ 2,380,000                          

4) 1500838742600064 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้นขนาดใหญ ่หมูท่ี ่5 บา้นไทร

หอ้ยต าบลนาเมอืงเพชร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน ้า

เทศบาลต าบลนาเมอืงเพชรอ าเภอสเิกา จังหวดัตรัง 915,000                             

5) 1500838742600082 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญ ่หมูท่ี ่1 

บา้นเหนอื ต าบลเมอืงนาท ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร

น ้าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงนาท อ าเภอขามสะแกแสง

จังหวดันครราชสมีา 3,617,000                          

โครงการ : สง่เสรมิสนบัสนนุการบรหิารจดัการน า้อยา่งบรูณาการ



6) 1500838742600086 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญม่าก หมูท่ี่

 3บา้นงาม ต าบลคลองกระบอื ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองกระบอื อ าเภอ

ปากพนัง จังหวดันครศรธีรรมราช 6,213,000                          

7) 1500838742600103 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญม่าก 

(หนองค าแมด) หมูท่ี ่12 บา้นดอนยงูนอ้ยต าบลยางตลาด 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน ้าองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวดักาฬสนิธุ์ 5,208,000                          

8) 1500838742600104 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญม่าก หมูท่ี่

 18บา้นดงสมบรูณ์ ต าบลหว้ยโพธิต์ามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้า เทศบาลต าบลหว้ยโพธิอ์ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวดักาฬสนิธุ์ 5,343,000                          

9) 1500838742600107 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาดกลาง หมูท่ี ่1

 บา้นไคนุ่้น ต าบลไคนุ่้น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร

น ้าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไคนุ่้นอ าเภอหว้ยผึง้ จังหวดั

กาฬสนิธุ์ 2,185,000                          

10) 1500838742600128 ปรับปรงุบอ่บาดาลขนาด ศก. 6นิว้ ลกึไมน่อ้ยกวา่ 200 เมตร

 หรอืจนกวา่จะเจาะเจอน ้า พรอ้มหอถังสงู 30 ลบ.ม. 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพระอาจารย ์อ าเภอองครักษ์ 

จังหวดันครนายก 1,355,000                          

11) 1500838742600155 ปรับปรงุซอ่มแซมระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาด

กลางหมูท่ี ่1 บา้นโรงเรยีนมัธยมศกึษาจฬุาภรณ์ ต าบลนา

หมอบญุองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาหมอบญุ อ าเภอจฬุา

ภรณ์ จังหวดันครศรธีรรมราช 3,033,000                          

12) 1500838742600170 ปรับปรงุซอ่มแซมระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาด

ใหญท่ีต่ัง้ถนนเลยีบคลองระบายน ้าที7่ ฝ่ังตะวนัออก หมูท่ี ่

11 บา้นหมูม่อญ ต าบลบงึช าออ้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

บงึช าออ้ อ าเภอหนองเสอื จังหวดัปทมุธานี 608,000                             

13) 1500838742600178 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญ ่หมูท่ี ่8 

บา้นสนัปเูลย ต าบลอา่งทอง ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลอา่งทองอ าเภอเชยีง

ค า จังหวดัพะเยา 3,852,000                          

14) 1500838742600188 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญม่าก หมูท่ี่

 5,12บา้นธนบรุ ีต าบลโพนงาม แบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนงามอ าเภอกมลา

ไสย จังหวดักาฬสนิธุ์ 4,930,000                          

15) 1500838742600189 ปรับปรงุซอ่มแซมระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่

หมูท่ี ่7 บา้นดาวเหนอื ต าบลดอนสมบรูณ์ องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลดอนสมบรูณ์ อ าเภอยางตลาด จังหวดักาฬสนิธุ์

666,000                             

16) 1500838742600231 ปรับปรงุซอ่มแซมระบบประปาหมูบ่า้น (ขยายทอ่สง่น ้า) 

แบบผวิดนิขนาดใหญม่าก หมูท่ี ่7,4,6,8ต าบลโนนบรุ ี

เทศบาลต าบลโนนบรุ ีอ าเภอสหัสขนัธ ์จังหวดักาฬสนิธุ์ 1,008,000                          

17) 1500838742600243 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 บา้นเขาหลกั ต าบล

เขาทะลตุามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน ้า องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลเขาทะล ุอ าเภอสว ีจังหวดัชมุพร 1,859,000                          

18) 1500838742600250 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาดใหญ ่ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน ้า ทีต่ัง้บา้นสนันคร หมูท่ี ่3 

ต าบลสนัมะเค็ด เทศบาลต าบลสนัมะเค็ดอ าเภอพาน จังหวดั

เชยีงราย 2,800,000                          

19) 1500838742600268 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาดใหญ ่หมูท่ี ่5

 บา้นบุง่ขีเ้หล็ก ต าบลบุง่ขีเ้หล็ก ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุง่ขีเ้หล็ก อ าเภอสงู

เนนิ จังหวดันครราชสมีา 4,237,000                          

20) 1500838742600319 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญ ่หมูท่ี ่4 

บา้นเชยีงบาน ต าบลเชยีงบาน ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเชยีงบาน อ าเภอ

เชยีงค า จังหวดัพะเยา 4,296,000                          

21) 1500838742600330 ปรับปรงุซอ่มแซมและขยายเขตทอ่เมน ระบบประปาหมูบ่า้น

 แบบผวิดนิขนาดใหญม่าก ทีต่ัง้วดัหนิสิว่ หมูท่ี ่6 บา้นหนิสิว่

 ต าบลโคกส าราญ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกส าราญ 

อ าเภอเลงินกทาจังหวดัยโสธร 2,471,000                          

22) 1500838742600355 ปรับปรงุระบบประปาหมูบ่า้นแบบบาดาล ขนาดกลาง หมูท่ี ่

6บา้นทุง่ส าราญ ต าบลทุง่กระบอืตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าบาดาล เทศบาลต าบลทุง่กระบอื อ าเภอยา่นตา

ขาว จังหวดัตรัง 1,056,000                          

23) 1500838742600361 ปรับปรงุซอ่มแซมระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้นบางแกว้

ฟ้าต าบลบางแกว้ฟ้า องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางแกว้ฟ้า 

อ าเภอนครชยัศร ีจังหวดันครปฐม 946,000                             



24) 1500838742600384 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลกลาง ทีต่ัง้ซอย

พัฒนาหมูท่ี ่4 บา้นหว้ยมดุ ต าบลทุง่ใสเทศบาลต าบลทุง่ใส

 อ าเภอสชิลจังหวดันครศรธีรรมราช 1,017,000                          

25) 1500838742600403 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาดใหญ ่หมูท่ี ่3

 บา้นตนุหยง ต าบลสาคอบน ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสาคอบน อ าเภอมายอ

 จังหวดัปัตตานี 2,283,000                          

26) 1500838742600407 ปรับปรงุซอ่มแซมระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาด

ใหญห่มูท่ี ่2 บา้นยอืแร ต าบลยะรังองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ยะรังอ าเภอยะรัง จังหวดัปัตตานี 2,510,000                          

27) 1500838742600423 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาดใหญ ่หมูท่ี ่2

 บา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลวงัโมกขต์ามแบบมาตรฐาน

กรมทรัพยากรน ้า องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัโมกข ์อ าเภอว

ชริบารม ีจังหวดัพจิติร 2,788,000                          

28) 1500838742600433 ปรับปรงุซอ่มแซมระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาด

ใหญห่มูท่ี ่1,2,4 บา้นรมิยม, บา้นทุง่แคว้, บา้นทุง่ทอง 

ต าบลทุง่แคว้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่แคว้อ าเภอหนอง

มว่งไข ่จังหวดัแพร่ 2,443,000                          

29) 1500838742600438 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญม่าก ทีต่ัง้

สวนหลวงทา่บา้นสาธารณะประโยชนห์มูท่ี ่7 บา้นเชยีงเพ็ง 

ต าบลเชยีงเพ็ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน ้า 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเชยีงเพ็ง อ าเภอป่าติว้จังหวดัยโสธร

4,685,000                          

30) 1500838742600442 ปรับปรงุซอ่มแซมและขยายเขตทอ่เมน ระบบประปาหมูบ่า้น

 แบบผวิดนิขนาดใหญม่าก ทีต่ัง้วดัเขมยิาราม หมูท่ี ่2 บา้น

หนองยางต าบลโคกส าราญ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคก

ส าราญ อ าเภอเลงินกทา จังหวดัยโสธร 2,567,000                          

31) 1500838742600454 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้นแบบบาดาลขนาดใหญ ่บา้นสนั

หลวงหมู ่12 ต.ป่าสกั ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน ้า

เทศบาลต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืงล าพนู จังหวดัล าพนู

2,982,000                          

32) 1500838742600478 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้นแบบผวิดนิขนาดกลาง หมูท่ี ่6 

บา้นทา่ขา้มควาย ต าบลนาทอน ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาทอนอ าเภอทุง่หวา้

 จังหวดัสตลู 2,192,000                          

33) 1500838742600490 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลกลาง ทีต่ัง้บา้น

นายจรัญคงจันทร ์หมูท่ี ่5 บา้นหว้ยศรชียัต าบลทุง่ใส 

เทศบาลต าบลทุง่ใสอ าเภอสชิล จังหวดันครศรธีรรมราช 1,017,000                          

34) 1500838742600518 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาดใหญ ่หมูท่ี ่2

 บา้นดาเราะหม์าเซง็ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน ้า

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมว่งเตีย้อ าเภอแมล่าน จังหวดั

ปัตตานี 2,900,000                          

35) 1500838742600521 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาดใหญ ่หมูท่ี ่๑

 บา้นแมก่ัง (บา้นควน) ต าบลควนโนรอีงคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลควนโนรอี าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปัตตานี 2,892,000                          

36) 1500838742600638 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดกลาง หมูท่ี ่10

 บา้นสงัขใ์หญ ่ต าบลทุง่กลุา ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าเทศบาลต าบลทุง่กลุา อ าเภอสวุรรณภมู ิจังหวดั

รอ้ยเอ็ด 3,322,000                          

37) 1500838742600754 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญ ่บา้นทา

สองทา่หมูท่ี ่7 ต.ทาปลาดกุ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าเทศบาลต าบลทาปลาดกุ อ าเภอแมท่า จังหวดั

ล าพนู 3,990,000                          

38) 1500838742600756 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้นแบบบาดาลขนาดใหญ ่บา้นกอ

เปาหมู ่9 ต.ป่าสกั ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน ้า 

เทศบาลต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืงล าพนู จังหวดัล าพนู 3,215,000                          

39) 1500838742600823 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้นแบบบาดาลขนาดใหญ ่บา้นดง

บงั หมูท่ี ่10 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน ้า องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลโนนสวาง อ าเภอโนนสวางจังหวดั

อบุลราชธานี 2,812,000                          

40) 1500838742600834 ปรับปรงุซอ่มแซมระบบประปาหมูบ่า้นแบบผวิดนิขนาดใหญ ่

หมูท่ี ่10 บา้นคลองสบิหา้ ต าบลบงึน ้ารักษ์ องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลบงึน ้ารักษ์ อ าเภอบางน ้าเปรีย้วจังหวดัฉะเชงิเทรา

682,000                             

41) 1500838742600843 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญ ่หมูท่ี ่8 

บา้นหนองแวงใหญ ่ต าบลภปูอ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าเทศบาลต าบลภปูอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวดักาฬสนิธุ์ 3,580,000                          



42) 1500838742600844 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญม่าก หมูท่ี่

 2บา้นโหมน ต าบลหว้ยโพธิ ์ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าเทศบาลต าบลหว้ยโพธิ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวดักาฬสนิธุ์ 4,699,000                          

43) 1500838742600845 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาดกลาง หมูท่ี ่

13 บา้นเหลา่สแีกว้ ต าบลไคนุ่้น ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไคนุ่้นอ าเภอหว้ยผึง้ 

จังหวดักาฬสนิธุ์ 2,185,000                          

44) 1500838742600924 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาล (หอถังเหล็กทรง

แชมเปญ) หมูท่ี ่8 ต าบลวดัยมองคก์ารบรหิารสว่นต าบลวดั

ยมอ าเภอบางปะอนิ จังหวดัพระนครศรอียธุยา 1,774,000                          

45) 1500838742600933 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น(กอ่สรา้งระบบสบูน ้าดบิเพือ่

การเกษตร) แบบผวิดนิขนาดใหญม่าก หมูท่ี ่3 บา้นโนนบรุี

ต าบลโนนบรุ ีเทศบาลต าบลโนนบรุ ีอ าเภอสหัสขนัธ ์

จังหวดักาฬสนิธุ์ 3,108,000                          

46) 1500838742600935 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาดใหญ ่หมูท่ี ่

15 บา้นรอ่งแกน่คณู ต าบลนคิมหว้ยผึง้ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรัพยากรน ้า องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนคิมหว้ยผึง้ 

อ าเภอหว้ยผึง้ จังหวดักาฬสนิธุ์ 3,243,000                          

47) 1500838742600962 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดกลาง หมูท่ี ่4 

บา้นลานสาง ต าบลแมท่อ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร

น ้าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมท่อ้อ าเภอเมอืงตาก จังหวดั

ตาก 2,269,000                          

48) 1500838742600A05 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาดใหญ ่หมูท่ี ่1

 บา้นหนองแหน ต าบลหนองแหน ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแหน อ าเภอกดุ

ชมุ จังหวดัยโสธร 4,128,000                          

49) 1500838742600A06 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญ ่ทีต่ัง้

บา้นหนองสมบรูณ์ หมูท่ี ่8 บา้นหนองสมบรูณ์ ต าบลสวาท 

ต าบลสวาทตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน ้า เทศบาล

ต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา จังหวดัยโสธร 3,617,000                          

50) 1500838742600A07 ปรับปรงุซอ่มแซมและขยายทอ่เมน ระบบประปาหมูบ่า้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญม่าก ทีต่ัง้วดัหนองยาง หมูท่ี ่11 บา้น

หนองยางต าบลโคกส าราญ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคก

ส าราญ อ าเภอเลงินกทา จังหวดัยโสธร 2,105,000                          

51) 1500838742600A11 ปรับปรงุทอ่จา่ยน ้าประปาในเขตเทศบาลต าบลน ้าจดื หมูท่ี ่2

 บา้นปลายคลอง ต าบลน ้าจดืเทศบาลต าบลน ้าจดื อ าเภอ

กระบรุ ีจังหวดัระนอง 1,832,000                          

52) 1500838742600A18 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญ ่บา้นปง

ออ้ หมูท่ี1่0 ต.ทาปลาดกุ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร

น ้าเทศบาลต าบลทาปลาดกุ อ าเภอแมท่า จังหวดัล าพนู

3,990,000                          

53) 1500838742600A20 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาดใหญ ่บา้นป่า

ตองหลวง หมู ่13 ต.เหมอืงจี ้ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าเทศบาลต าบลเหมอืงจี ้อ าเภอเมอืงล าพนู 

จังหวดัล าพนู 2,408,000                          

54) 1500838742600A64 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้นแบบผวิดนิขนาดใหญ ่หมูท่ี ่6 

ชมุชนสบิสองหุน้ ต าบลไรใ่หม ่ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าเทศบาลต าบลไรใ่หม ่อ าเภอกยุบรุ ีจังหวดั

ประจวบครีขีนัธ์ 3,700,000                          

55) 1500838742600A94 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญม่าก ทีต่ัง้

วดัอนิทราวาส หมูท่ี ่5 บา้นหว้ยสะแบก ต าบลโคกส าราญ 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน ้าองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จังหวดัยโสธร 6,120,000                          

56) 1500838742600B03 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้นแบบบาดาลขนาดใหญ ่หมูท่ี ่9 

บา้นหัวน ้าพัฒนา ต าบลแมม่อก ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าเทศบาลต าบลแมม่อก อ าเภอเถนิ จังหวดัล าปาง

2,788,000                          

57) 1500838742600B05 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาดใหญ ่บา้นป่า

หา้ หมู1่4 ต.เหมอืงจี ้ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน ้า 

เทศบาลต าบลเหมอืงจี ้อ าเภอเมอืงล าพนูจังหวดัล าพนู 2,408,000                          

58) 1500838742600B10 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบประปาบาดาลแบบถังแชม

เปญหมูท่ี ่5 บา้นซ าบา่ง ต าบลหว้ยสม้ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยสม้ 

อ าเภอภกูระดงึจังหวดัเลย 1,090,000                          

59) 1500838742600B35 ปรับปรงุซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมูบ่า้น แบบ

บาดาลขนาดกลาง หมูท่ี ่3 บา้นทุง่ดนิลุม่ต าบลป่าแกบ่อ่หนิ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่าแกบ่อ่หนิอ าเภอทุง่หวา้ จังหวดั

สตลู 4,603,000                          



60) 1500838742600C08 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิขนาดใหญ ่หมูท่ี ่8 

บา้นคลองสขุมุ ต าบลคลองกระบอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

คลองกระบอื อ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรธีรรมราช 3,998,000                          

61) 1500838742600C20 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาดใหญ ่หมูท่ี ่2

 บา้นค าบอน ต าบลน ้าจัน้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร

น ้าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าจัน้อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ

2,788,000                          

62) 1500838742600C24 ปรับปรงุซอ่มแซมระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาด

กลางทีต่ัง้ถนนเลยีบคลองระบายน ้าทีแ่ปด (ฝ่ังตะวนัออก) 

หมูท่ี ่3 บา้นบงึบอนใต ้ต าบลบงึบอน องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบงึบอน อ าเภอหนองเสอื จังหวดัปทมุธานี 763,000                             

63) 1500838742600C43 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาดเล็ก หมูท่ี ่3 

บา้นล าแกน่ ต าบลล าแกน่ เทศบาลต าบลล าแกน่ อ าเภอทา้ย

เหมอืงจังหวดัพังงา 767,000                             

64) 1500838742600C48 ขยายเขตขตระบบประปาหมูบ่า้นหมูท่ี ่3 บา้นทุง่ชมุพล 

ต าบลลานขอ่ย เทศบาลต าบลลานขอ่ยอ าเภอป่าพะยอม 

จังหวดัพัทลงุ 578,000                             

65) 1500838742600C57 กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบบาดาลขนาดใหญ ่หมูท่ี ่5

 บา้นบงึเฒา่ ต าบลหนองโสน ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน ้าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอสาม

งา่ม จังหวดัพจิติร 2,096,000                          

66) 1500838742600C98 ปรับปรงุซอ่มแซมระบบประปาแบบบาดลขนาดใหญ ่บา้นตนี

ศาล - นาตอง หมูท่ี ่2 ต.แมพ่ลูเทศบาลต าบลหัวดง อ าเภอ

ลบัแล จังหวดัอตุรดติถ์ 2,927,000                          

67) 1500838742600D25 ขดุลอกอา่งเก็บน ้าอา่งวงัชเูพือ่กักเก็บน ้าส าหรับเกษตรกรรม

และอปุโภค หมูท่ี ่2 บา้นสะอาดสมศรตี าบลภปูอ มปีรมิาตร

ดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 27,000 ลกูบาศกเ์มตรเทศบาลต าบลภปูอ

 อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวดักาฬสนิธุ์ 1,325,000                          

68) 1500838742600D48 ขดุลอกหนองผักหนาม บา้นสนัตน้กอก หมูท่ี ่17 ต าบลแม่

ขา้วตม้ปรมิาณงานขดุลอกพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 7,960 ตาราง

เมตร ขดุลกึจากดนิทอ้งอา่งเดมิ 1.85 เมตรปรมิาตรดนิขดุ

ไมน่อ้ยกวา่13,027 ลกูบาศกเ์มตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

แมข่า้วตม้อ าเภอเมอืงเชยีงราย จังหวดัเชยีงราย 500,000                             

69) 1500838742600D65 กอ่สรา้งพนังกันตลิง่ล าน ้ากึน๋โดยใชห้นิใหญบ่รรจใุนกลอ่ง

ลวดตาขา่ย บา้นนายาง หมูท่ี ่7 ต าบลบอ่แกว้ กวา้ง 3 เมตร

 ยาว 68เมตร ลกึ 2.50 เมตร เทศบาลต าบลบอ่แกว้ อ าเภอ

นาหมืน่จังหวดัน่าน 971,000                             

70) 1500838742600D83 ขดุลอกหนองมาลนุ (ชว่งที ่1)หมูท่ี ่3,13 บา้นดงนอ้ย 

ต าบลหว้ยโพธิ ์มปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 125,000 

ลกูบาศกเ์มตรเทศบาลต าบลหว้ยโพธิ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวดักาฬสนิธุ์ 6,011,000                          

71) 1500838742600D96 กอ่สรา้งศนูยก์ารเรยีนรูธ้นาคารน ้าใตด้นิ ปรมิาณขดุรวม 

20,380 ลกูบากศเ์มตร บา้นหนองหญา้ปลอง,บา้นหนองแวง

โคตร หมูท่ี ่12,13ต าบลหนองแวงโสกพระ องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแกน่

920,000                             

72) 1500838742600D99 ขดุอา่งเก็บน ้าหว้ยฝาย บา้นใหมเ่จรญิ หมูท่ี ่4 ต าบลรงิโขง 

กวา้ง80 เมตร ยาว 100 เมตร ลกึเฉลีย่5 เมตร ปรมิาณดนิ

ขดุไมน่อ้ยกวา่35,750 ลกูบาศกเ์มตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลรมิโขง อ าเภอเชยีงของ จังหวดัเชยีงราย 4,300,000                          

73) 1500838742600E00 ขดุลอดหว้ยกองสา บา้นโป่งเกลอื หมูท่ี ่4 ต าบลดอยลาน

ขนาดปากกวา้งเฉลีย่ 65.22เมตร กก้วา้ง 55.73 เมตร ลกึ

เฉลีย่ 4.75 เมตร เทศบาลต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืง

เชยีงรายจังหวดัเชยีงราย 526,000                             

74) 1500838742600E49 ขดุลอกสระน ้าเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่13 บา้นป่าเหยีง พืน้ที ่

210ตารางเมตร ลกึเฉลีย่ 3 เมตรพรอ้มตดิตัง้ระบบสบูน ้า

และจา่ยน ้า เทศบาลต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิจังหวดัล าพนู 470,000                             

75) 1500838742600E80 ขดุสระกักเก็บน ้า หมูท่ี ่9 บา้นหนองแวน่ พืน้ที ่30 ไร่

ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 180,850ลกูบาศกเ์มตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลบอ่ยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จังหวดัอทัุยธานี

8,603,000                          

76) 1500838742600F26 กอ่สรา้งฝายน ้าลน้คอนกรตีเสรมิเหล็ก ล าหว้ยแมแ่ขม หมูท่ี ่

7บา้นตน้มว่ง ต าบลบอ่เหล็กลองกวา้งตามล าหว้ย 8.60 

เมตร ยาวตามล าหว้ย 8.40 เมตร สนัฝายสงู 1.50 เมตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบอ่เหล็กลอง อ าเภอลอง จังหวดั

แพร่ 276,000                             

77) 1500838742600F30 ปรับปรงุขดุสระกักเก็บน ้าหนองแกง หมูท่ี ่1 บา้นแมน่าเตงิ

นอกต าบลแมน่าเตงิ มปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 3,952 

ลกูบาศกเ์มตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมน่าเตงิ อ าเภอปาย

 จังหวดัแมฮ่อ่งสอน 215,000                             



78) 1500838742600F48 ขดุลอกหนองน ้าสาธารณะ(หนองแคน) หมูท่ี ่8 บา้นหนอง

มา้ใต ้ต าบลหนองมา้ มปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 7,477.85

ลกูบาศกเ์มตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองมา้ อ าเภอ

โพธิศ์รสีวุรรณ จังหวดัศรสีะเกษ 538,000                             

79) 1500838742600F62 ปรับปรงุฝายกัน้น ้า บา้นแกง่นัอยหมูท่ี ่10 ต าบลเขาแกว้ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาแกว้ อ าเภอทา่ใหม ่จังหวดั

จันทบรุี 499,000                             

80) 1500838742600F68 ขดุลอกสระเก็บน ้าหมูบ่า้น บา้นไชยปรการ หมูท่ี ่11 ต าบล

ครึง่ขนาดพืน้ที ่6,750 ตารางเมตรหรอืปรมิาณดนิขดุ

ทัง้หมดไมน่อ้ยกวา่ 12,060 ลกูบาศกเ์มตรรายละเอยีดตาม

ปรมิาณงานและแบบแปลนทีก่ าหนด เทศบาลต าบลครึง่ 

อ าเภอเชยีงของจังหวดัเชยีงราย 475,000                             

81) 1500838742600G27 ขดุลอกหนองสาธารณประโยชน(์เลงิไกโ่อง) หมูท่ี ่5 บา้น

ขมิน้ต าบลนาด ีมปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 14,168 

ลกูบาศกเ์มตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาดอี าเภอยางตลาด

 จังหวดักาฬสนิธุ์ 499,000                             

82) 1500838742600G29 ขดุลอกคลองน ้าป่า หมูท่ี ่7 บา้นหลบุ - หมูท่ี ่1 บา้นคอน

เรยีบต าบลหลบุ มปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 11,900 

ลกูบาศกเ์มตรเทศบาลต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวดักาฬสนิธุ์ 441,000                             

83) 1500838742600G31 ขดุลอกหนองน ้าสาธารณะกดุวงัสา่น หมูท่ี ่14 บา้นฟากปาว

ต าบลกมลาไสย มปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 80,156.25 

ลกูบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลกมลาไสยอ าเภอกมลาไสย 

จังหวดักาฬสนิธุ์ 3,293,000                          

84) 1500838742600G34 กอ่สรา้งฝายน ้าลน้ ล าหว้ยผึง้ตอนบน หมูท่ี ่13 บา้นเหลา่สี

แกว้ต าบลไคนุ่้น กวา้ง 20 เมตร สนัฝายสงู 2 เมตร ผนังขา้ง

สงู 3.50เมตร ตามแบบมาตรฐานฝายน ้าลน้ มข.2527 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึง้จังหวดั

กาฬสนิธุ์ 1,680,000                          

85) 1500838742600G35 ขดุลอกหนองไคนุ่้น ตอนบน หมูท่ี ่12 บา้นไคนุ่้น ต าบลไค ้

นุ่น มปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่55,796.96 ลกูบาศกเ์มตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไคนุ่้นอ าเภอหว้ยผึง้ จังหวดั

กาฬสนิธุ์ 5,548,000                          

86) 1500838742600G64 กอ่สรา้งบนัไดสระน ้าและเขือ่นกันลลิง่พังพรอ้มปรับปรงุภมู ิ

ทัศนส์ระเก็บน ้าเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ บา้นเหลา่ หมูท่ี ่6 

ต าบลทุง่กอ่ ยาว 268 เมตร เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอ

เวยีงเชยีงรุง้ จังหวดัเชยีงราย 9,900,000                          

87) 1500838742600H28 ขดุลอกล าหว้ยสาธารณประโยชนบ์า้นสวน หมู1่3 ต าบล

หว้ยหนิอ าเภอหนองหงส ์ขนาดปากกวา้ง15.00 เมตร ลกึ 

4.00 เมตร ยาว1,700.00 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

หนองชยัศร ีอ าเภอหนองหงส ์จังหวดับรุรัีมย์ 3,132,000                          

88) 1500838742600H33 ปรับปรงุและพัฒนาสระน ้าเพือ่การเกษตรในโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชด าร ิบา้นกแูบสรีา หมูท่ี ่4 ต าบลกอล า 

กวา้ง80 เมตร ยาว 290 เมตร ลกึ 3เมตร องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลกอล า อ าเภอยะรัง จังหวดัปัตตานี 6,712,000                          

89) 1500838742600H43 ขดุลอกคลองตารนิ หมูท่ี ่6 ต าบลชากบก มปีรมิาตรดนิขดุ

ไมน่อ้ยกวา่ 11,196 ลกูบาศกเ์มตรเทศบาลต าบลชากบก 

อ าเภอบา้นคา่ย จังหวดัระยอง 441,000                             

90) 1500838742600H44 ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารทา้ยฝายทดน ้าแมจ่าง บา้นนากวา้ว

กิว๋ หมูท่ี ่4 ต าบลบา้นกิว่ โดยปรับปรงุซอ่มแซมพนังทา้ย

ฝายน ้าลน้ทัง้สองขา้ง ยาวรวม 72 เมตร ความลาดเอยีง 

1:1.5 และซอ่มบานฝาทอ่และเครือ่งยก องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบา้นกิว่ อ าเภอแมท่ะจังหวดัล าปาง 887,000                             

91) 1500838742600H55 ขดุลอกอา่งเก็บน ้าไผเ่จรญิ หมูท่ี1่ บา้นมณีโชต ิต าบล

แสลงพันกวา้ง 150 เมตร ยาว 300 เมตรลกึ 1 เมตร 

ปรมิาณดนิขดุ45,000 ลกูบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลแสลง

พัน อ าเภอวงัมว่งจังหวดัสระบรุี 1,729,000                          

92) 1500838742600H83 ขดุลอกหนองน ้าสาธารณประโยชนด์งหนองแคนบา้นหนอง

แสง หมูท่ี ่12 ต าบลลมุพกุ มปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่

17,027.42 ลกูบาศกเ์มตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลมุพกุ

อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จังหวดัยโสธร 942,000                             

93) 1500838742600I18 ขดุลอกหนองรางจกิ หมูท่ี ่3 บา้นตน้โพธิ ์ต าบลตลาดกรวด

ปรมิาณดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 60,777ลกูบาศกเ์มตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลตลาดกรวด อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวดั

อา่งทอง 1,499,000                          



94) 1500838742600I42 ขดุลอกสระเก็บน ้าสาธารณะประโยชนห์มูบ่า้น บา้นทุง่ตอ้ม

หมูท่ี ่5 ต าบลศรดีอนไชย จดุที ่1ขดุลอกสระเก็บน ้าพืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 3,579.00 ตารางเมตร ลกึเฉลีย่ 5.00 เมตร หรอื

ปรมิาณดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 15,020.00ลกูบาศกเ์มตร จดุที ่2 

ขดุลอกสระเก็บน ้า พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่4,558.00 ตารางเมตร 

ลกึเฉลีย่5.00 เมตร หรอืปรมิาณดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 

19,115.00 ลกูบาศกเ์มตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรดีอน

ไชย อ าเภอเทงิ จังหวดัเชยีงราย 1,765,000                          

95) 1500838742600I43 ขดุลอกสระเก็บน ้าสาธารณะประโยชนห์มูบ่า้น บา้นทุง่สงา่ 

หมูท่ี ่9 ต าบลศรดีอนไชย จดุที ่1ขดุลอกสระเก็บน ้าพืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 4,025.00 ตารางเมตร ลกึเฉลีย่ 5.00 เมตร หรอื

ปรมิาณดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 17,530.00ลกูบาศกเ์มตร จดุที ่2 

ขดุลอกสระเก็บน ้า พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่3,302.00 ตารางเมตร 

ลกึเฉลีย่5.00 เมตร หรอืปรมิาณดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 

13,885.00 ลกูบาศกเ์มตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรดีอน

ไชย อ าเภอเทงิ จังหวดัเชยีงราย 1,623,000                          

96) 1500838742600I87 ปรับปรงุและพัฒนาแหลง่กักเก็บน ้าหว้ยแหน หมู ่2 บา้นหว้ย

แหนขนาดกวา้ง 15.00 - 45.00 เมตรยาว 120.00 เมตร 

พืน้ที3่,830.00 ตารางเมตร ลกึเฉลีย่1.00 เมตรหรอืปรมิาตร

ดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 3,830.00 ลกูบาศกเ์มตรเทศบาลต าบล

ป่าไผ ่อ าเภอลี ้จังหวดัล าพนู 908,000                             

97) 1500838742600I90 ขดุลอกขยายพืน้ทีก่ักเก็บน ้าเพือ่การเกษตร อา่งเก็บน ้า

หนองไมแ้ดง บา้นวงัมน หมู ่4 ต.แมต่นืความกวา้งเฉลีย่ 

30.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 4.00 เมตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

เวยีงแกว้ อ าเภอลีจั้งหวดัล าพนู 539,000                             

98) 1500838742600I98 ขดุลอกหนองเบบ หมูท่ี ่1 บา้นแสง ต าบลอเีซ มปีรมิาตรดนิ

ขดุไมน่อ้ยกวา่ 30,500 ลกูบาศกเ์มตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลอเีซ อ าเภอโพธิศ์รสีวุรรณ จังหวดัศรสีะเกษ 1,179,000                          

99) 1500838742600J11 กอ่สรา้งรางระบายน ้าดาดคอนกรตี หมูท่ี ่3,7 บา้นทุง่มหาชยั

 - บา้นคลองป ูต าบลคลองมะพลบั (ชว่งที ่1)ปากกวา้ง 5 

เมตร กน้กวา้ง 1เมตร ลกึ 1.35 เมตร หนา 0.05เมตร ยาว 

1,002 เมตร (ชว่งที ่2)ปากกวา้ง 4 เมตรกน้กวา้ง 1 เมตรลกึ

 1 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว1,288 เมตร องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลคลองมะพลบั อ าเภอศรนีคร จังหวดัสโุขทัย

3,896,000                          

100) 1500838742600J40 ขดุลอกสระน ้าประปาบา้นโนนหมากเค็ง หมูท่ี ่1 ต าบลโนน

หมากเค็ง มปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 132,217.80 

ลกูบาศกเ์มตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเบญจขรอ าเภอ

คลองหาด จังหวดัสระแกว้ 7,710,000                          

101) 1500838742600J47 ขดุลอกสระเก็บน ้าและคลองระบายน ้า หมูท่ี ่2 ต าบลวงั

ศาลามปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่34,875 ลกูบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลวงัศาลา อ าเภอทา่มว่งจังหวดักาญจนบรุี 1,560,000                          

102) 1500838742600J55 ขดุลอกกดุไหสาธารณประโยชนห์มูท่ี ่5 บา้นชา้งอยีอ ต าบล

หลบุมปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่10,800 ลกูบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุจั์งหวดักาฬสนิธุ์

481,000                             

103) 1500838742600K10 ปรับปรงุสระเก็บน ้ากโูบร ์หมูท่ี ่4บา้นภมูปีอเนาะ ต าบลยาม ู

มปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่54,657.74 ลกูบาศกเ์มตร และ

ปรับปรงุถนนลงหนิคลกุ กวา้ง 4เมตร ยาว 282 เมตร หนา 

0.20เมตร พรอ้มวางทอ่ลอดคอนกรตีเสรมิเหล็ก องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลยาม ูอ าเภอยะหริง่ จังหวดัปัตตานี 5,025,000                          

104) 1500838742600K16 ขดุลอกวชัพชื บงึหนองแหวน หมูท่ี ่15 บา้นศรชีนูทศิ ต าบล

วงัทองงานถางป่า 25,500 ตารางเมตรงานขดุลอก 22,178 

ลกูบาศกเ์มตร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง อ าเภอวงั

ทอง จังหวดัพษิณุโลก 1,003,000                          

105) 1500838742600K58 กอ่สรา้งฝายคอนกรตีเสรมิเหล็กบา้นคา่ย หมูท่ี ่12 ต าบลน ้า

หมันยาว 18 เมตร สนัฝายกวา้ง 4เมตร องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลน ้าหมัน อ าเภอทา่ปลา จังหวดัอตุรดติถ์ 376,000                             

106) 1500838742600K85 ขดุลอกหนองมาลุน้ (ชว่งที ่2 )หมูท่ี ่3,13 บา้นดงนอ้ย 

ต าบลหว้ยโพธิ ์มปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 125,000 

ลกูบาศกเ์มตรเทศบาลต าบลหว้ยโพธิ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จังหวดักาฬสนิธุ์ 6,011,000                          

107) 1500838742600K86 ขดุลอกหนองเปลอืยนอ้ยสาธารณประโยชน ์หมูท่ี ่9 บา้น

ดอนสนวน ต าบลหลบุ มปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 13,200

ลกูบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์

จังหวดักาฬสนิธุ์ 550,000                             



108) 1500838742600K97 ปรับปรงุและฟ้ืนฟอูา่งเก็บน ้าหว้ยทราย บา้นป่าคาเหนอื หมูท่ี่

 9ต าบลแมเ่งนิ กวา้ง 310 เมตรยาว 400 เมตร ลกึเฉลีย่ 2 

เมตรหรอืปรมิาณดนิขดุไมน่อ้ยกวา่238,600 ลกูบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลแมเ่งนิ อ าเภอเชยีงแสนจังหวดัเชยีงราย

9,070,000                          

109) 1500838742600K98 ขดุลอกหนองสลาบ บา้นครึง่เหนอื หมูท่ี ่2 ต าบลครึง่ ขนาด

กวา้ง 65 เมตร ยาว 150 มตรหรอืปรมิาณดนิขดุลอกไมน่อ้ย

กวา่ 12,535 ลกูบาศกเ์มตรรายละเอยีดตามปรมิาณงานและ

แบบแปลนทีก่ าหนด เทศบาลต าบลครึง่ อ าเภอเชยีงของ

จังหวดัเชยีงราย 496,000                             

110) 1500838742600L20 กอ่สรา้งพนังกันตลิง่ล าน ้ากึน๋โดยใชห้นิใหญบ่รรจใุนกลอ่ง

ลวดตาขา่ย บา้นนาหวาย หมูท่ี ่8 ต าบลบอ่แกว้ จดุที ่1 

กวา้ง 4 เมตร ยาว30 เมตร ลกึ 3.50 เมตร จดุที ่2กวา้ง 3 

และ 4 เมตร ยาว 90เมตร ลกึ 2.50 เมตร และ 3.50เมตร 

เทศบาลต าบลบอ่แกว้อ าเภอนาหมืน่ จังหวดัน่าน 2,428,000                          

111) 1500838742600L68 ขดุลอกหนองน ้าสาธารณะ(หนองหนิ) หมูท่ี ่9 บา้นหนอง

หนิต าบลหนองมา้ มปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 2,768 

ลกูบาศกเ์มตรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองมา้อ าเภอโพธิ์

ศรสีวุรรณ จังหวดัศรสีะเกษ 199,000                             

112) 1500838742600M33 ขดุลอกหนองบงึนอ้ย หมูท่ี ่8บา้นไคนุ้น ต าบลไคนุ่้น มี

ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 21,450ลกูบาศกเ์มตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึง้จังหวดักาฬสนิธุ์ 2,123,000                          

113) 1500838742600M40 ขดุลอกหนองแสะอง บา้นปลอ้งสา้น หมูท่ี ่8 ต าบลปลอ้ง ลกึ

เฉลีย่ 5 เมตร ปรมิาณดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 69,804 ลกูบาศก์

เมตรพืน้ทีข่ดุไมน่อ้ยกวา่ 19,668ตารางเมตร องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลปลอ้ง อ าเภอเทงิ จังหวดัเชยีงราย 2,716,000                          

114) 1500838742600M60 ขดุสระเก็บน ้าหนองวา้ หมูท่ี ่1บา้นศรมีงคล ต าบลขึง่ มี

ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 9,290ลกูบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลขึง่อ าเภอเวยีงสา จังหวดัน่าน 448,000                             

115) 1500838742600M84 ขดุบอ่เพือ่กักเก็บน ้า หมูท่ี ่1 บา้นแมน่าเตงินอก ต าบลแมน่า

เตงิ มปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่9,124.50 ลกูบาศกเ์มตร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมน่าเตงิอ าเภอปาย จังหวดั

แมฮ่อ่งสอน 496,000                             

116) 1500838742600N25 ขดุลอกหนองจงอาง หมูท่ี ่10บา้นโพนขวาว ต าบลจกิดู่

กวา้ง46.75 เมตร ยาว 54.75 เมตร ลกึ3 เมตร โดยมี

ปรมิาณดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 6,068 ลกูบาศกเ์มตรองคก์าร

บรหิารสว่นต าบลจกิดูอ่ าเภอหัวตะพาน จังหวดัอ านาจเจรญิ 150,000                             

117) 1500838742600N78 กอ่สรา้งธนาคารน ้าใตด้นิ ระบบเปิด บา้นหนองสุม่ หมูท่ี ่5 

จ านวน1 บอ่ ต าบลหนองฮาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

หนองฮางอ าเภอมว่งสามสบิ จังหวดัอบุลราชธานี 236,000                             

118) 1500838742600O11 กอ่สรา้งธนาคารน ้าใตด้นิ ระบบปิด หมูท่ี ่7 จ านวน 25 บอ่ 

ต าบลกลางแดด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกลางแดด อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จังหวดันครสวรรค์ 250,000                             

119) 1500838742600O30 กอ่สรา้งธนาคารน ้าใตด้นิ ระบบเปิด บา้นนาไรใ่หญ ่หมูท่ี ่7

จ านวน 1 บอ่ ต าบลหนองฮางองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

หนองฮาง อ าเภอมว่งสามสบิ จังหวดัอบุลราชธานี 236,000                             

120) 1500838742600P33 กอ่สรา้งธนาคารน ้าใตด้นิ ระบบเปิด บา้นขมุขีย้าง หมูท่ี ่

4,12จ านวน 1 บอ่ ต าบลกดุหวา้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนา

ไครอ้ าเภอกฉุนิารายณ์ จังหวดักาฬสนิธุ์ 545,000                             

121) 1500838742600P52 กอ่สรา้งธนาคารน ้าใตด้นิ ระบบปิด หมูท่ี ่4 จ านวน 3 บอ่ 

ต าบลกลางแดด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกลางแดด อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จังหวดันครสวรรค์ 30,000                              

122) 1500838742600P62 กอ่สรา้งธนาคารน ้าใตด้นิ ระบบปิด ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

ถ ้ามลูบา้นถ ้ามลู หมูท่ี ่4 จ านวน 1 บอ่ต าบลสานตม 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสานตม อ าเภอภเูรอืจังหวดัเลย 8,200                                

123) 1500838742600P92 กอ่สรา้งธนาคารน ้าใตด้นิ ระบบเปิด หนองมว่ง บา้นตะเภา

หนุนหมูท่ี ่2 จ านวน 1 บอ่ ต าบลโนนแดง องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสมีา 500,000                             

124) 1500838742600Q18 กอ่สรา้งธนาคารน ้าใตด้นิ ระบบปิด บา้นวงัแคน หมูท่ี ่3 

จ านวน 1บอ่ ต าบลกดุปลาดกุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุ

ปลาดกุอ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จังหวดัอ านาจเจรญิ 10,000                              

125) 1500838742600Q57 กอ่สรา้งธนาคารน ้าใตด้นิ ระบบปิด หมูท่ี ่1 จ านวน 24 บอ่ 

ต าบลกลางแดด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกลางแดด อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จังหวดันครสวรรค์ 240,000                             

126) 1500838742600Q68 กอ่สรา้งธนาคารน ้าใตด้นิ ระบบปิด ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

สานตม บา้นสานตม หมูท่ี ่1 จ านวน 1บอ่ ต าบลสานตม 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสานตม อ าเภอภเูรอืจังหวดัเลย

8,200                                



127) 1500838742600Q77 กอ่สรา้งธนาคารน ้าใตด้นิ ระบบปิด บา้นกดุน ้าค า หมูท่ี ่12 

จ านวน1 บอ่ ต าบลกดุปลาดกุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุ

ปลาดกุอ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จังหวดัอ านาจเจรญิ 10,000                              

128) 1500838742600Q83 กอ่สรา้งธนาคารน ้าใตด้นิ ระบบปิด บา้นเกา่ขามใหมพั่ฒนา 

หมูท่ี1่1 จ านวน 2 บอ่ ต าบลเกา่ขามองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเกา่ขามอ าเภอน ้ายนื จังหวดัอบุลราชธานี 408,000                             

129) 1500838742600Q95 กอ่สรา้งธนาคารน ้าใตด้นิ ระบบปิด บรเิวณรมิถนนหนา้

เทศบาลต าบลทา่ถา่น บา้นทา่ลาด หมูท่ี1่ จ านวน 5 บอ่ 

ต าบลทา่ถา่นเทศบาลต าบลทา่ถา่น อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวดัฉะเชงิเทรา 52,000                              

130) 1500838742600R22 กอ่สรา้งธนาคารน ้าใตด้นิ ระบบปิด ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

โคนผง บา้นโคนผง หมูท่ี ่9 จ านวน 1บอ่ ต าบลสานตม 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสานตม อ าเภอภเูรอืจังหวดัเลย

8,200                                

131) 1500838742600R36 กอ่สรา้งธนาคารน ้าใตด้นิ ระบบเปิด บา้นหนองฮาง หมูท่ี ่1

จ านวน 1 บอ่ ต าบลหนองฮางองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

หนองฮาง อ าเภอมว่งสามสบิ จังหวดัอบุลราชธานี 236,000                             

132) 1500838742600R43 เงนิอดุหนุนส าหรับการบรหิารจัดการน ้าเพือ่สนับสนุนงานฎกีา

80,800,000                        

6,600,500                        

งบอดุหนนุ 6,600,500                        

1) 15008387D1600067 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลบา้นทุม่เทศบาลเมอืงบา้นทุม่ อ าเภอ

เมอืงขอนแกน่ จังหวดัขอนแกน่ 30,700                              

2) 15008387D1600079 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กหนองกรด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางมว่ง อ าเภอทา่

มะกา จังหวดักาญจนบรุี 30,700                              

3) 15008387D1600093 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดับา้นแจนแลน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแจนแลน 

อ าเภอกฉุนิารายณ์ จังหวดักาฬสนิธุ์ 30,700                              

4) 15008387D1600106 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลเมอืงทา่เรอืพระแทน่2 เทศบาลเมอืงทา่เรอืพระ

แทน่อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรุี 30,700                              

5) 15008387D1600127 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรยีน

เทศบาลเทพราชบรุรีมย ์เทศบาลต าบลเทพราช อ าเภอบา้น

โพธิจั์งหวดัฉะเชงิเทรา 30,700                              

6) 15008387D1600182 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กค าเหมอืดแกว้ ม.3 เทศบาลต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอ

หว้ยเม็ก จังหวดักาฬสนิธุ์ 30,700                              

7) 15008387D1600191 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กทุง่ใหญ ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นฝาง อ าเภอ

กระนวนจังหวดัขอนแกน่ 30,700                              

8) 15008387D1600192 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กหนองแวงค ูองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นฝาง อ าเภอ

กระนวน จังหวดัขอนแกน่ 30,700                              

9) 15008387D1600213 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นทุง่สาย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองตะเกรา 

อ าเภอทา่ตะเกยีบ จังหวดัฉะเชงิเทรา 30,700                              

10) 15008387D1600214 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นธรรมรัตนใ์น องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองตะเกรา

อ าเภอทา่ตะเกยีบ จังหวดัฉะเชงิเทรา 30,700                              

11) 15008387D1600218 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กสเุหรา่จรเขน้อ้ย เทศบาลต าบลเทพราช อ าเภอบา้นโพธิ์

จังหวดัฉะเชงิเทรา 30,700                              

12) 15008387D1600219 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโรงเรยีนไทรทองอปุถัมภเ์ทศบาลต าบลวงัเย็น อ าเภอ

แปลงยาว จังหวดัฉะเชงิเทรา 30,700                              

โครงการ : พฒันาคณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV



13) 15008387D1600235 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นหว้ยยาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหงษ์ 

อ าเภอพานทอง จังหวดัชลบรุี 30,700                              

14) 15008387D1600239 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นกองมอ่งทะ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไลโ่ว ่อ าเภอ

สงัขละบรุ ีจังหวดักาญจนบรุี 30,700                              

15) 15008387D1600242 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรยีนอนุบาล

เทศบาลต าบลกมลาไสยเทศบาลต าบลกมลาไสย อ าเภอ

กมลาไสย จังหวดักาฬสนิธุ์ 30,700                              

16) 15008387D1600255 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรยีนดง

สวางวทิยายน เทศบาลต าบลหว้ยโพธิ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์

จังหวดักาฬสนิธุ์ 30,700                              

17) 15008387D1600260 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กหนองรวิหนัง เทศบาลต าบลหนองกงุศร ีอ าเภอหนองกงุ

ศรจัีงหวดักาฬสนิธุ์ 30,700                              

18) 15008387D1600261 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กค าถาวร ม.1 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเลา้ อ าเภอ

หนองกงุศร ีจังหวดักาฬสนิธุ์ 30,700                              

19) 15008387D1600263 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัทุง่สวา่งโพธิไ์ทร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไคนุ่้น 

อ าเภอหว้ยผึง้ จังหวดักาฬสนิธุ์ 30,700                              

20) 15008387D1600274 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรยีน

เทศบาลกดุน ้าใส เทศบาลต าบลกดุน ้าใส อ าเภอน ้าพอง 

จังหวดัขอนแกน่ 30,700                              

21) 15008387D1600288 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กหนองแหว้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัสวาป อ าเภอภู

ผามา่น จังหวดัขอนแกน่ 30,700                              

22) 15008387D1600312 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กหนองโรง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางมว่ง อ าเภอทา่

มะกาจังหวดักาญจนบรุี 30,700                              

23) 15008387D1600348 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กหนิเหบิ เทศบาลต าบลพระยนืมิง่มงคล อ าเภอพระยนื

จังหวดัขอนแกน่ 30,700                              

24) 15008387D1600381 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นสกัไก ่เทศบาลต าบลบา้นดู ่อ าเภอเมอืงเชยีงราย

จังหวดัเชยีงราย 30,700                              

25) 15008387D1600404 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโป่งนก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง 

จังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

26) 15008387D1600405 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นคลองศลิา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเวยีง อ าเภอ

ฝางจังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

27) 15008387D1600406 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโป่งถบื องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเวยีง อ าเภอฝาง 

จังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

28) 15008387D1600474 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นเขยีะ เทศบาลต าบลศรดีอนชยั อ าเภอเชยีงของ 

จังหวดัเชยีงราย 30,700                              

29) 15008387D1600504 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัเทพพนาราม (เทพเจรญิ)องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

คลองตะเกรา อ าเภอทา่ตะเกยีบ จังหวดัฉะเชงิเทรา 30,700                              



30) 15008387D1600575 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นหนองขาหยัง่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองตะเก

ราอ าเภอทา่ตะเกยีบ จังหวดัฉะเชงิเทรา 30,700                              

31) 15008387D1600580 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัคลองสวน เทศบาลต าบลเทพราช อ าเภอบา้นโพธิ ์

จังหวดัฉะเชงิเทรา 30,700                              

32) 15008387D1600648 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัสงัวรวราราม เทศบาลต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ

จังหวดักาฬสนิธุ์ 30,700                              

33) 15008387D1600652 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นผึง้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึง้

จังหวดักาฬสนิธุ์ 30,700                              

34) 15008387D1600653 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโนนศลิาอาสน ์ม.2 เทศบาลต าบลค าเหมอืดแกว้ 

อ าเภอหว้ยเม็ก จังหวดักาฬสนิธุ์ 30,700                              

35) 15008387D1600709 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบางแกว้ฟ้า องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางแกว้ฟ้า อ าเภอ

นครชยัศร ีจังหวดันครปฐม 30,700                              

36) 15008387D1600774 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กตน้แหนหลวงฯ เทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่า

ตอง จังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

37) 15008387D1600790 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นแมส่ลดิ ม.2 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมส่ลดิ 

อ าเภอบา้นตาก จังหวดัตาก 30,700                              

38) 15008387D1600809 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นทา้ยวดั ม. 4 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลานตากฟ้า

อ าเภอนครชยัศร ีจังหวดันครปฐม 30,700                              

39) 15008387D1600832 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กปิตยาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโป่งน ้ารอ้น อ าเภอ

ฝางจังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

40) 15008387D1600841 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นจะนะ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอยลาง อ าเภอแม่

อายจังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

41) 15008387D1600897 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กหนองฮา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง 

จังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

42) 15008387D1600899 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กแมส่นุหลวง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมส่นู อ าเภอฝาง

จังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

43) 15008387D1600AH7 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นพงพต องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหา้ง อ าเภอ

อทุมุพรพสิยั จังหวดัศรสีะเกษ 30,700                              

44) 15008387D1600AL9 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นหนองงเูหลอืม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางพลวง

อ าเภอบา้นสรา้ง จังหวดัปราจนีบรุี 30,700                              

45) 15008387D1600AP6 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กหว้ยเดือ่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรม่เย็น อ าเภอเชยีงค า

จังหวดัพะเยา 30,700                              

46) 15008387D1600AQ7 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กมัสยดิมระโหม เทศบาลต าบลชะรัด อ าเภอกงหรา 

จังหวดัพัทลงุ 30,700                              



47) 15008387D1600AS7 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัศริโิภคาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดวนใหญ่

อ าเภอวงัหนิ จังหวดัศรสีะเกษ 30,700                              

48) 15008387D1600AY0 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัอนิทาราม เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่อ าเภออัมพวา

จังหวดัสมทุรสงคราม 30,700                              

49) 15008387D1600B92 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กเจรญิผล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจรญิผล อ าเภอ

บรรพตพสิยั จังหวดันครสวรรค์ 30,700                              

50) 15008387D1600BB1 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กหนองโขลง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นจา่ อ าเภอ

บางระจัน จังหวดัสงิหบ์รุี 30,700                              

51) 15008387D1600BQ6 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางแกว้ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจังหวดัสมทุรปราการ 30,700                              

52) 15008387D1600BR5 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดับางเกาะเทพศกัดิ ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแควออ้ม

 อ าเภออัมพวา จังหวดัสมทุรสงคราม 30,700                              

53) 15008387D1600BU9 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโรงเรยีนบา้นจันทรโ์รภาสองคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัไม ้

ขอน อ าเภอสวรรคโลก จังหวดัสโุขทัย 30,700                              

54) 15008387D1600C10 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัโพธิโ์นนสวาง เทศบาลต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลา

ไสย จังหวดักาฬสนิธุ์ 30,700                              

55) 15008387D1600C58 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นหนองหอย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหอย

อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสมีา 30,700                              

56) 15008387D1600C92 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กศรทีรายมลู เทศบาลต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว

จังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

57) 15008387D1600C95 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นป่าหนา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมท่ะลบ อ าเภอ

ไชยปราการ จังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

58) 15008387D1600CD0 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโรงเรยีนวดัเกาะ เทศบาลต าบลวงัหวา้ อ าเภอศรี

ประจันตจั์งหวดัสพุรรณบรุี 30,700                              

59) 15008387D1600CI9 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนมลู องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลดอนมลู อ าเภอสงูเมน่ จังหวดัแพร่ 30,700                              

60) 15008387D1600CL1 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัจฬุามณี องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางชา้ง อ าเภอ

อัมพวาจังหวดัสมทุรสงคราม 30,700                              

61) 15008387D1600CM9 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัหนองสมัคร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกแย ้อ าเภอ

หนองแค จังหวดัสระบรุี 30,700                              

62) 15008387D1600CO6 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กรอ้งตลาด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมส่นิ อ าเภอศรสีชั

นาลยัจังหวดัสโุขทัย 30,700                              

63) 15008387D1600CQ3 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กพอด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชลคราม อ าเภอดอนสกั

จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 30,700                              



64) 15008387D1600CR5 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโพธิน์อ้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะกกุใต ้อ าเภอ

วภิาวดจัีงหวดัสรุาษฎรธ์านี 30,700                              

65) 15008387D1600D02 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นปางปอย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง

จังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

66) 15008387D1600D19 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นทอ้งฝาย เทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง

จังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

67) 15008387D1600D88 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลกยุบรุ ี(บา้นปลายน ้า) เทศบาลต าบลกยุ

บรุอี าเภอกยุบรุ ีจังหวดัประจวบครีขีนัธ์ 30,700                              

68) 15008387D1600DC3 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ลางา องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลลางาอ าเภอมายอ จังหวดัปัตตานี 30,700                              

69) 15008387D1600DE0 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะปาน องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลตะปาน อ าเภอพนุพนิ จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 30,700                              

70) 15008387D1600DI8 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัครนุอก เทศบาลเมอืงลดัหลวง อ าเภอพระประแดง 

จังหวดัสมทุรปราการ 30,700                              

71) 15008387D1600DN2 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กต าบลหนองผักนาก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองผัก

นากอ าเภอสามชกุ จังหวดัสพุรรณบรุี 30,700                              

72) 15008387D1600DU5 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัไผแ่หลม เทศบาลต าบลสามโก ้อ าเภอสามโก ้

จังหวดัอา่งทอง 30,700                              

73) 15008387D1600DZ6 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัอทุยาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึแก อ าเภอ

มหาชนะชยั จังหวดัยโสธร 30,700                              

74) 15008387D1600DZ9 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโคกส าราญ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกส าราญ อ าเภอ

เลงินกทา จังหวดัยโสธร 30,700                              

75) 15008387D1600E64 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กหนองบวัเงนิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง อ าเภอ

ศรวีไิล จังหวดับงึกาฬ 30,700                              

76) 15008387D1600EN0 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กเกาะใต ้ม.6 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นดารา อ าเภอ

พชิยัจังหวดัอตุรดติถ์ 30,700                              

77) 15008387D1600EO2 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นกอก เทศบาลต าบลบา้นกอก อ าเภอเขือ่งใน 

จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

78) 15008387D1600EQ1 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดับา้นมว่ง เทศบาลต าบลแมย่ม อ าเภอปง จังหวดัพะเยา

30,700                              

79) 15008387D1600EQ4 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัศรบีญุเรอืง เทศบาลต าบลแมปื่ม อ าเภอเมอืงพะเยา 

จังหวดัพะเยา 30,700                              

80) 15008387D1600F61 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นหว้ยพา่น หมูท่ี ่13องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเปือ

อ าเภอเชยีงกลาง จังหวดัน่าน 30,700                              



81) 15008387D1600F98 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กหนองแวงเหนอื เทศบาลต าบลภปูอ อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุจั์งหวดักาฬสนิธุ์ 30,700                              

82) 15008387D1600FA5 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นทองหลาง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่โพธิศ์รี

อ าเภอเดชอดุม จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

83) 15008387D1600FA7 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัเอีย่มวนาราม เทศบาลต าบลตระการพชืผล อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

84) 15008387D1600FA9 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นบางเคยีน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนิเจรญิ อ าเภอ

พระแสง จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 30,700                              

85) 15008387D1600FF7 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัยางมณี องคก์ารบรหิารสว่นต าบลองครักษ์ อ าเภอ

โพธิท์อง จังหวดัอา่งทอง 30,700                              

86) 15008387D1600FN3 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กค าไฮใหญ ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าไฮใหญ ่อ าเภอ

ดอนมดแดง จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

87) 15008387D1600FN4 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กนาทุง่ เทศบาลต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม 

จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

88) 15008387D1600FR5 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กทุง่โคง้ เทศบาลต าบลบอ่แฮว้ อ าเภอเมอืงล าปาง 

จังหวดัล าปาง 30,700                              

89) 15008387D1600FZ6 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดันาค า องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคอนสาย อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

90) 15008387D1600G03 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นหนองแสงนอ้ย เทศบาลต าบลผาเสวย อ าเภอ

สมเด็จจังหวดักาฬสนิธุ์ 30,700                              

91) 15008387D1600G18 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัพัฒนารามหนองจกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชมุแพ

อ าเภอชมุแพ จังหวดัขอนแกน่ 30,700                              

92) 15008387D1600G36 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นหว้ยตะปอก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองตะเกรา

อ าเภอทา่ตะเกยีบ จังหวดัฉะเชงิเทรา 30,700                              

93) 15008387D1600G48 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโรงเรยีนวดัจกุกะเฌอเทศบาลนครเจา้พระยาสรุศกัดิ์

อ าเภอศรรีาชา จังหวดัชลบรุี 30,700                              

94) 15008387D1600GA9 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัอ าพาพน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระการ อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

95) 15008387D1600GB2 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นส าโรงใต ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าโรง อ าเภอ

ตาลสมุจังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

96) 15008387D1600GC0 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กรอ่งคนัแยงนอ้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าโรง อ าเภอ

โพธิไ์ทร จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

97) 15008387D1600GD2 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กศพด.4(มัสยดิอัลมาดนีะห)์เทศบาลนครภเูก็ต อ าเภอ

เมอืงภเูก็ต จังหวดัภเูก็ต 30,700                              



98) 15008387D1600GJ2 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัจันทะนท ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุยาลวน อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

99) 15008387D1600GJ7 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัฉมิพล ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะพอื อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

100) 15008387D1600GK0 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโซง เทศบาลต าบลโซงอ าเภอน ้ายนื จังหวดัอบุลราชธานี

30,700                              

101) 15008387D1600GK6 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นแขมใต ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นแขม อ าเภอ

พบิลูมังสาหาร จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

102) 15008387D1600GK7 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัโนนสะอาด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสองคอน 

อ าเภอโพธิไ์ทร จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

103) 15008387D1600GL4 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดับา้นผึง้โดม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกง่โดม 

อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

104) 15008387D1600GP1 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กคลองเสลา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นไร ่อ าเภอบา้น

ไรจั่งหวดัอทัุยธานี 30,700                              

105) 15008387D1600GP6 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นหนองตะเคยีน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบอ่ยาง 

อ าเภอสวา่งอารมณ์ จังหวดัอทัุยธานี 30,700                              

106) 15008387D1600GQ1 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโนนหอม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขา้วปุ้น อ าเภอกดุ

ขา้วปุ้นจังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

107) 15008387D1600GQ3 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดับา้นนาแมด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกง้เหนอื

อ าเภอเขมราฐ จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

108) 15008387D1600GR6 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กนาตาล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกจาน อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

109) 15008387D1600GR7 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัจอมศรมีณีวนารามองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกจาน

อ าเภอตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

110) 15008387D1600GR8 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กตระการ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระการ อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

111) 15008387D1600GS2 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นกดุประทาย เทศบาลต าบลกดุประทาย อ าเภอเดช

อดุม จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

112) 15008387D1600GS3 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นสขุสมบรูณ์ เทศบาลต าบลกดุประทาย อ าเภอเดช

อดุม จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

113) 15008387D1600GS4 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นแสนสขุ เทศบาลต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม

จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

114) 15008387D1600GS5 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัถ ้าพระวนาราม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุยาลวน

อ าเภอตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              



115) 15008387D1600GS8 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดับา้นโป่งนอ้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคอนสาย 

อ าเภอตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

116) 15008387D1600GT1 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดับา้นนามน เทศบาลต าบลตาลสมุ อ าเภอตาลสมุ 

จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

117) 15008387D1600GU7 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กต าแย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไรน่อ้ย อ าเภอเมอืง

อบุลราชธาน ีจังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

118) 15008387D1600GV7 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดับา้นไรเ่จรญิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจานใหญ ่

อ าเภอกันทรลกัษ์ จังหวดัศรสีะเกษ 30,700                              

119) 15008387D1600GW3 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กม.5 โพธิน์อ้ย เทศบาลต าบลกระหวนั อ าเภอขนุหาญ 

จังหวดัศรสีะเกษ 30,700                              

120) 15008387D1600GX2 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัโคกสงู องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิศ์ร ีอ าเภอ

ปรางคก์ูจั่งหวดัศรสีะเกษ 30,700                              

121) 15008387D1600H32 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมล่า(โรงเรยีนวดัมะกัน) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมล่า อ าเภอนครหลวง จังหวดั

พระนครศรอียธุยา 30,700                              

122) 15008387D1600H44 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กหว้ยไครใ้หม ่เทศบาลต าบลทุง่รวงทอง อ าเภอจนุ 

จังหวดัพะเยา 30,700                              

123) 15008387D1600H58 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กเขานอ้ย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอ

ทา้ยเหมอืง จังหวดัพังงา 30,700                              

124) 15008387D1600HB8 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นโนนสวา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางใหญ ่

อ าเภอน ้ายนืจังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

125) 15008387D1600HB9 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดับา้นดงกระซ ูองคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางใหญ ่

อ าเภอน ้ายนื จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

126) 15008387D1600HC4 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นโนนสขุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไรใ่ต ้อ าเภอ

พบิลูมังสาหาร จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

127) 15008387D1600HF8 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัตาล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคุง้พยอม อ าเภอบา้น

โป่งจังหวดัราชบรุี 30,700                              

128) 15008387D1600HK2 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กนาแก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลระเว อ าเภอพบิลูมังสา

หารจังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

129) 15008387D1600HK3 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัสงิหท์อง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมว่งใหญ ่อ าเภอ

โพธิไ์ทร จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

130) 15008387D1600HT3 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดับา้นดวนใหญ ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดวนใหญ่

อ าเภอวงัหนิ จังหวดัศรสีะเกษ 30,700                              

131) 15008387D1600HW7 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กมัสยดิมัสลาฮาตดุดนียีะหอ์งคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่

นุย้อ าเภอควนกาหลง จังหวดัสตลู 30,700                              



132) 15008387D1600HY1 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กทุง่เตาใหม ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่เตาใหม ่อ าเภอ

บา้นนาสาร จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 30,700                              

133) 15008387D1600HY5 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นทา่ตลิง่ชนั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ขา้ม อ าเภอ

พนุพนิ จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 30,700                              

134) 15008387D1600I39 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กตน้ผึง้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรม่เย็น อ าเภอเชยีงค า

จังหวดัพะเยา 30,700                              

135) 15008387D1600I89 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นป่าเมีย่ง เทศบาลต าบลเจรญิราษฎร ์อ าเภอแมใ่จ 

จังหวดัพะเยา 30,700                              

136) 15008387D1600IF3 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กเมอืงไผ ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงไผ ่อ าเภออรัญ

ประเทศ จังหวดัสระแกว้ 30,700                              

137) 15008387D1600II7 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวงัพลบัเหนอื องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมดแดง อ าเภอ

ศรปีระจันต ์จังหวดัสพุรรณบรุี 30,700                              

138) 15008387D1600IK2 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กคลองมยุ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะกกุเหนอื อ าเภอ

วภิาวดจัีงหวดัสรุาษฎรธ์านี 30,700                              

139) 15008387D1600IP6 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโนนสวรรค ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาโพธิก์ลาง 

อ าเภอโขงเจยีม จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

140) 15008387D1600IP7 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัแสงสวา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าไฮใหญ ่

อ าเภอดอนมดแดง จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

141) 15008387D1600IP8 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโนนบก เทศบาลต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม 

จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

142) 15008387D1600IQ1 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กราษฎรส์ าราญ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสมสะอาด 

อ าเภอเดชอดุม จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

143) 15008387D1600IQ2 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัเวฬวุนั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุยาลวน อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

144) 15008387D1600IQ4 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กดงเจรญิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคอนสาย อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

145) 15008387D1600IQ5 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กดอนมว่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคอนสาย อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

146) 15008387D1600IX7 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นดวน เทศบาลต าบลโซงอ าเภอน ้ายนื จังหวดั

อบุลราชธานี 30,700                              

147) 15008387D1600IY1 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นถิน่ส าราญ เทศบาลต าบลโพธิไ์ทร อ าเภอพบิลูมัง

สาหาร จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

148) 15008387D1600IY2 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นทา่ชา้ง เทศบาลต าบลโพธิไ์ทร อ าเภอพบิลูมังสา

หารจังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              



149) 15008387D1600J67 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโสม องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลกระโสม อ าเภอตะกัว่ทุง่ จังหวดัพังงา 30,700                              

150) 15008387D1600J85 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรยีน

เทศบาลต าบลทา่แพ เทศบาลต าบลทา่แพ อ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช 30,700                              

151) 15008387D1600JD4 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโรงเรยีน บา้นเนนิตมู องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะแก

กรังอ าเภอเมอืงอทัุยธาน ีจังหวดัอทัุยธานี 30,700                              

152) 15008387D1600JE0 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นบุง่แสง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขา้วปุ้น อ าเภอกดุ

ขา้วปุ้น จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

153) 15008387D1600JF2 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กดอนหม ูองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระการ อ าเภอ

ตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

154) 15008387D1600JF3 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัราษฎรอ์ านวย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาพนิ 

อ าเภอตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

155) 15008387D1600JF4 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัปัจฉมิมณีวนั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาสะไม 

อ าเภอตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

156) 15008387D1600JF5 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัเชยีงแกว้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจกิเทงิ อ าเภอ

ตาลสมุจังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

157) 15008387D1600JG6 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัโนนสวา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมว่งใหญ ่อ าเภอ

โพธิไ์ทร จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

158) 15008387D1600JJ7 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นกอก เทศบาลต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จังหวดั

กาฬสนิธุ์ 30,700                              

159) 15008387D1600JL6 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นโนนบอ่ เทศบาลต าบลพระยนืมิง่มงคล อ าเภอพระ

ยนืจังหวดัขอนแกน่ 30,700                              

160) 15008387D1600JN5 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นศรเีจรญิทอง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองตะเก

ราอ าเภอทา่ตะเกยีบ จังหวดัฉะเชงิเทรา 30,700                              

161) 15008387D1600JX0 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กสนัตน้มว่งเหนอื เทศบาลต าบลส าราญราษฎร ์อ าเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

162) 15008387D1600JX1 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กแมป่่าไผ ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง 

จังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

163) 15008387D1600K52 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลเมอืงชมุพรชมุชนวดัชมุพรรังสรรค ์เทศบาล

เมอืงชมุพร อ าเภอเมอืงชมุพร จังหวดัชมุพร 30,700                              

164) 15008387D1600K84 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นสระนคิม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเวยีง อ าเภอฝาง

จังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

165) 15008387D1600KP5 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นก าแพงเพชร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนสมบรูณ์

อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 30,700                              



166) 15008387D1600L09 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นทไิลป้่า องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไลโ่ว ่อ าเภอสงัข

ละบรุจัีงหวดักาญจนบรุี 30,700                              

167) 15008387D1600L10 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นไลโ่ว ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไลโ่ว ่อ าเภอสงัขละ

บรุจัีงหวดักาญจนบรุี 30,700                              

168) 15008387D1600L11 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นเสน่หพ์อ่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไลโ่ว ่อ าเภอ

สงัขละบรุ ีจังหวดักาญจนบรุี 30,700                              

169) 15008387D1600L75 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นสบป้าก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมเ่กิง๋ อ าเภอวงั

ชิน้จังหวดัแพร่ 30,700                              

170) 15008387D1600L83 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กแทน่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเหลา่ อ าเภอโกสมุพสิยั

จังหวดัมหาสารคาม 30,700                              

171) 15008387D1600LG7 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัหนองบวั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขัน้ไดใหญ ่อ าเภอ

เมอืงยโสธร จังหวดัยโสธร 30,700                              

172) 15008387D1600LG9 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นแย เทศบาลต าบลสวาทอ าเภอเลงินกทา จังหวดั

ยโสธร 30,700                              

173) 15008387D1600LI1 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กพระเจา้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีง

ขวญัจังหวดัรอ้ยเอ็ด 30,700                              

174) 15008387D1600LL4 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัหลวง เทศบาลต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จังหวดั

ราชบรุี 30,700                              

175) 15008387D1600LL6 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโรงเรยีนอนุบาลบา้นโป่ง (วดัปลกัแรต) เทศบาลต าบล

เบกิไพร อ าเภอบา้นโป่ง จังหวดัราชบรุี 30,700                              

176) 15008387D1600LV9 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัพรตุ ูองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอ

เทพาจังหวดัสงขลา 30,700                              

177) 15008387D1600LW2 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กมัสยดิบา้นดอนขีเ้หล็กเทศบาลต าบลพะวง อ าเภอเมอืง

สงขลา จังหวดัสงขลา 30,700                              

178) 15008387D1600LY8 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กศพด.โคกไมง้าม เทศบาลต าบลโคกสงู อ าเภอโคกสงู

จังหวดัสระแกว้ 30,700                              

179) 15008387D1600MI2 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัสวุรรณราชหงษ์ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลองครักษ์ 

อ าเภอโพธิท์อง จังหวดัอา่งทอง 30,700                              

180) 15008387D1600MN8 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัอา่งศลิารามบา้นบากเทศบาลต าบลหัวนา อ าเภอ

เขมราฐ จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

181) 15008387D1600MO6 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัเวยีงเกษม เทศบาลเมอืงเดชอดุม อ าเภอเดชอดุม 

จังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              

182) 15008387D1600MQ3 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดับา้นดงบงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบอ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธาน ีจังหวดัอบุลราชธานี 30,700                              



183) 15008387D1600N48 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดันาฟองแดง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนครชมุ อ าเภอ

นครไทย จังหวดัพษิณุโลก 30,700                              

184) 15008387D1600N96 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัทุง่สวา่งสามัคค ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนน

สมบรูณ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 30,700                              

185) 15008387D1600N97 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัโพธิง์าม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนสมบรูณ์ 

อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 30,700                              

186) 15008387D1600O22 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัรังสติ เทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมอืงปทมุธาน ี

จังหวดัปทมุธานี 30,700                              

187) 15008387D1600O24 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลทับสะแก ศนูย3์ เทศบาลต าบลทับสะแก

อ าเภอทับสะแก จังหวดัประจวบครีขีนัธ์ 30,700                              

188) 15008387D1600O47 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัขนอนใต ้เทศบาลต าบลบา้นกรด อ าเภอบางปะอนิ

จังหวดัพระนครศรอียธุยา 30,700                              

189) 15008387D1600P18 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นทุง่ฟ้าบด เทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่า

ตองจังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

190) 15008387D1600P67 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโพนเจรญิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนบก อ าเภอโพน

สวรรค ์จังหวดันครพนม 30,700                              

191) 15008387D1600Q04 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโรงเรยีนวดับางไทร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโยธะกา 

อ าเภอบางน ้าเปรีย้ว จังหวดัฉะเชงิเทรา 30,700                              

192) 15008387D1600Q06 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลเขาหนิซอ้นแหง่ที2่ เทศบาลต าบลเขา

หนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชงิเทรา 30,700                              

193) 15008387D1600Q71 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กหว้ยปลูงิ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยปลูงิ อ าเภอ

เมอืงแมฮ่อ่งสอน จังหวดัแมฮ่อ่งสอน 30,700                              

194) 15008387D1600Q77 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัค าฝักหนาม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแหน

อ าเภอกดุชมุ จังหวดัยโสธร 30,700                              

195) 15008387D1600Q85 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดับา้นค าเม็ก เทศบาลต าบลทุง่แต ้อ าเภอเมอืงยโสธร 

จังหวดัยโสธร 30,700                              

196) 15008387D1600Q87 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดับา้นโพนขวาว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขัน้ไดใหญ่

อ าเภอเมอืงยโสธร จังหวดัยโสธร 30,700                              

197) 15008387D1600Q93 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นโคกวไิล เทศบาลต าบลสามัคค ีอ าเภอเลงินกทา 

จังหวดัยโสธร 30,700                              

198) 15008387D1600Q99 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กมัสยดิบนันังตาบ ูองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเนนิงาม 

อ าเภอรามัน จังหวดัยะลา 30,700                              

199) 15008387D1600R17 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นลาดวาร ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาดพัฒนา อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จังหวดัมหาสารคาม 30,700                              



200) 15008387D1600R91 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นหนิสิว่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกส าราญ อ าเภอ

เลงินกทา จังหวดัยโสธร 30,700                              

201) 15008387D1600S30 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดัล าพระยา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัจฬุา อ าเภอวงั

นอ้ยจังหวดัพระนครศรอียธุยา 30,700                              

202) 15008387D1600S48 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กนามะพรา้ว เทศบาลต าบลชะรัด อ าเภอกงหรา จังหวดั

พัทลงุ 30,700                              

203) 15008387D1600S99 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กแมต่บีหลวง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมต่บี อ าเภองาว

จังหวดัล าปาง 30,700                              

204) 15008387D1600T08 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กกิว่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นกิว่ อ าเภอแมท่ะ 

จังหวดัล าปาง 30,700                              

205) 15008387D1600U63 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กหว้ยไคร ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง 

จังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

206) 15008387D1600U64 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กทุง่จ าลอง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมง่อน อ าเภอฝาง

จังหวดัเชยีงใหม่ 30,700                              

207) 15008387D1600V80 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กตงึเหนอื องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง อ าเภอวงั

เหนอืจังหวดัล าปาง 30,700                              

208) 15008387D1600V99 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นหนองแคน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกว้เมธ ี

อ าเภอนาดว้ง จังหวดัเลย 30,700                              

209) 15008387D1600W22 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กวดับา้นไร ่เทศบาลต าบลบา้นไร ่อ าเภอด าเนนิสะดวก 

จังหวดัราชบรุี 30,700                              

210) 15008387D1600W54 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กแมเ่ย็น องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนอื

จังหวดัล าปาง 30,700                              

211) 15008387D1600X51 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโรงเรยีน วดัโพธิด์ก เทศบาลต าบลหว้ยชนิสหี ์อ าเภอ

เมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุี 30,700                              

212) 15008387D1600X64 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กแมง่อน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นแหง อ าเภองาว

จังหวดัล าปาง 30,700                              

213) 15008387D1600Y40 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กบา้นนามว่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นโหนด อ าเภอ

สะบา้ยอ้ย จังหวดัสงขลา 30,700                              

214) 15008387D1600Y54 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโรงเรยีนสามัคคธีรรมอสิลามเทศบาลเมอืงลดัหลวง 

อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมทุรปราการ 30,700                              

215) 15008387D1600Z60 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กโป่งรอ้น องคก์ารบรหิารสว่นต าบลใหมพั่ฒนา อ าเภอ

เกาะคาจังหวดัล าปาง 30,700                              

แผนงานพืน้ฐานดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 3,712,300                        

3,712,300                        

งบด าเนนิงาน 2,534,000                        

1) 1500856705 รายการงบประจ า 2,534,000                          

งบลงทนุ 1,178,300                        

ผลผลติ : สง่เสรมิและสนบัสนนุองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่



1) 1500856705110018 รถน่ังสว่นกลาง ปรมิาตรกระบอกสบูไมเ่กนิ 1,600 ซซี ีหรอื

ก าลงัเครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 65กโิลวตัต ์ส านักงาน

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จังหวดักาญจนบรุตี าบลปาก

แพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจังหวดักาญจนบรุี 743,000                             

2) 1500856705110040 เครือ่งพมิพด์ดีไฟฟ้า ส านักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

จังหวดัสงขลา ต าบลบอ่ยางอ าเภอเมอืงสงขลา จังหวดั

สงขลา 22,500                              

3) 1500856705410001 ปรับปรงุซอ่มแซมส านักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

จังหวดัแมฮ่อ่งสอน อ าเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน จังหวดั

แมฮ่อ่งสอน 50,000                              

4) 1500856705410002 ปรับปรงุส านักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั

ปทมุธานตี าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวดั

ปทมุธานี 362,800                             

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาบรกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 1,882,300                        

1,882,300                        

งบด าเนนิงาน 1,882,300                        

1) 1500852763 รายการงบประจ า 1,882,300                          

โครงการ : ยกระดบัประสทิธภิาพการบรหิารราชการทอ้งถ ิน่



จ านวนเขา้ พ.ร.บ. โอน

แผนงานบรูณาการพฒันาคณุภาพการศกึษาและการเรยีนรู ้ 30,000,000                

เป้าหมายที ่1 : ผูเ้รยีนและประชาชนกลุม่เป้าหมายมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพหลากหลายตามความถนดั

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของบคุคล

ตวัชีว้ดัที ่1 : อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการศกึษา IMD ดขี ึน้จากปีทีผ่า่นมา

หรอืไมน่อ้ยกวา่อนัดบั 45 ในปี 2565

ตวัชีว้ดัที ่2 : ดชันคีวามสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยในระดบัสากล Global Talent

Competitiveness Index (GTCI) ดา้น Grow และดา้น Vocational and Technical Skills

ปี 2563 มคีะแนนดขี ึน้จากปีทีผ่า่นมาหรอืไมน่อ้ยกวา่ 50 คะแนน ภายในปี 2565

แนวทางการด าเนนิงานที ่1 : ปรบัเปลีย่นบทบาทครเูป็นครยูคุใหม่

กระทรวงมหาดไทย 30,000,000                

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ ิน่ 30,000,000                

11,555,300                

งบด าเนนิงาน 11,555,300                

1) 15008317D4 รายการงบประจ า 11,555,300                  

18,444,700                

งบด าเนนิงาน 18,444,700                

1) 15008317D5 รายการงบประจ า 18,444,700                  

รายงานรายการน าเขา้ พ.ร.บ.โอน 63
แผนงานบรูณาการ

แผนงาน - เป้าหมาย - ตวัชีว้ดั - แนวทาง - กระทรวง - กรม - ผลผลติ/โครงการ - งบรายจา่ย - รายการ

โครงการ : พฒันาระบบครพูีเ่ล ีย้ง

โครงการ : เพิม่ศกัยภาพครใูหม้สีมรรถนะของครยูคุใหม่


